Infobrief nummer 2 , september 2020

Planning
In de week van 21 september ontvangt u vanuit de klas digitale informatie. Dit is ipv de infoavonden.
De volgende infobrief ontvangen jullie op 30 oktober.

Algemeen
Maatregelen Corona
Gelukkig hebben we tot nu toe alle klassen kunnen opvangen i.v.m. het testen van collega’s. Deze testen zijn
gelukkig ook allemaal negatief gebleken.
We voorzien echter wel problemen aangezien het griepseizoen eraan zit te komen. Als school proberen we zo goed
mogelijk de klassen op te vangen met invalleerkrachten en eigen personeel.
Zelfs met ons grote invalteam zullen we mogelijk klassen thuis moeten houden. Dit proberen we ook te voorkomen
met zelf commerciële testen in te kopen om de doorlooptijd te verkorten. We houden u hiervan natuurlijk op de
hoogte.
Beslisboom
De beslisboom wordt gebruikt binnen de GGD, kinderopvang en het onderwijs. Hij is ontwikkeld door Jeugdartsen
Nederland en BOinK op basis van de richtlijnen van het RIVM.
In de bijlage zijn er 2 beslisbomen te vinden:
• Voor de kinderopvang en groep 1, 2 van de basisschool.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 tot en met groep 8.
Bij twijfel of uw kind naar school kan en mag kunt u de beslisboom doorlopen. Als er leerlingen zijn die gedurende de
dag klachten vertonen op school, dan doorlopen wij de beslisboom ook als school. Mocht hieruit naar voren komen
dat de leerling naar huis moet, dan nemen wij telefonisch contact op met de ouder(s) en of verzorger(s).
De Vreedzame School
De afgelopen 3 weken zijn we bezig geweest met het blok 1 'Wij horen bij elkaar'. In dit blok staat groepsvorming
centraal. We hebben gewerkt aan een positief sociaal klimaat, het gevoel om erbij te horen en samen
verantwoordelijkheid te dragen voor de groep.
De leerlingmediatoren uit groep 7 en 8 zijn weer gestart. Als er conflicten zijn tijdens de ochtendpauze, lossen zij
deze op. In groep 6 worden nieuwe leerlingmediatoren opgeleid. Zij starten na de herfstvakantie.
Traktaties
Zoals eerder vermeldt mogen leerlingen weer voorverpakte individuele traktaties trakteren in hun eigen klas. Er is

afgesproken dat er bij een traktatie geen cadeautje mag.
Excellentieprogramma:
Het jaarlijkse Excellentieprogramma van Pax Christi College voor leerlingen van leerjaar 8 wordt helaas niet
opgestart i.v.m. COVID-19. Er wordt bekeken, afhankelijk van de situatie, of er na de kerstvakantie alsnog een start
gemaakt kan worden.
Parro
Wanneer u via Parro een bericht stuurt die voor beide leerkrachten bedoeld is, bijvoorbeeld een ziekmelding, dan
kunt u een 'kindgesprek' openen. Zo krijgen beide leerkrachten bericht en hoeft diegene die vrij is verder geen actie
te ondernemen. Leerkrachten reageren zoveel mogelijk op berichten op hun eigen werkdagen.
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Schoolgids, kalender en infoblad
De laatste activiteiten worden ingevuld op de jaarkalender. De kalender en ook de schoolgids staan binnenkort op
de website.
Sjors Sportief/Creatief
Sjors Sportief/Creatief maakt vanaf september een herstart!
In februari 2020 is het concept Sjors Sportief/Creatief gelanceerd. Veel kinderen, ouders
en verenigingen waren enthousiast om elkaar te ontdekken. Helaas kwam eind maart
door het Covid-19 virus abrupt een einde aan dit concept.
Nu alle verenigingen weer open gaan, kan Sjors Sportief/Creatief een doorstart maken.
Vanaf september t/m december kan iedereen weer op zoek naar zijn/haar activiteit.
Iedere maand brengen wij een overzicht van geplande activiteiten.
Voor een actueel overzicht van alle activiteiten, zie: www.sjorssportief.nl
Gevonden voorwerpen
Woensdag 16 september zullen we de gevonden voorwerpen uitstallen op de heg rondom de school. Loop hier dus
aub, op een gepaste afstand van elkaar, langs om te kijken of er iets van uw kind(eren) tussen zit.
Voorstellen nieuwe collega’s

Ik ben Laura Nillesen en woon in Groesbeek samen met mijn man Tim en ons dochtertje Saar.
Mijn hobby’s zijn dansen, hardlopen en schilderen. Ik werk al jaren met veel plezier in het
onderwijs. Na de Pabo heb ik Pedagogiek gestudeerd om mij meer te specialiseren in kinderen
die extra aandacht nodig hebben. Ik heb vooral in de onderbouw gewerkt en werk heel graag
met kleuters.
Kinderen enthousiasmeren vind ik leuk om te doen en ik ben positief ingesteld. Ik wil de
kinderen graag op een speelse manier verder helpen in hun ontwikkeling. Daarnaast vind het ik
het leuk om creatief bezig te zijn met kinderen en knutsel, dans en zing samen met plezier.
Voorlezen doe ik ook erg graag. Verder vind ik samenwerken, structuur en rust erg belangrijk.
Groetjes,

Laura
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Martijn Koolen, ik ben 41 jaar en woon met mijn vrouw en
twee kinderen in Wijchen.
Ik ben tot aan de zomervakantie de onderwijsassistent in de
kleutergroepen. Wisselend in de 5 groepen 1/2 zal ik de leerkrachten
ondersteunen en diverse taken overnemen. Ik ben 5 ochtenden in de
week aanwezig om kinderen individueel of in groepjes te begeleiden bij
het spelen of werken.

Naast mijn werkzaamheden bij de Kubus ben ik 5 middagen werkzaam op een BSO, buitenschoolse opvang, in
Cuijk. Ook hier begeleid ik, met mijn collega’s, met veel plezier een groep van 40 kinderen in de leeftijd van 7
tot 12 jaar. De combinatie van gericht werken op school en het begeleiden van kinderen in hun vrije tijd op de
BSO vind ik erg leuk en leerzaam.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin of vind ik het gezellig om samen een film te kijken. Ook kijk
ik in het weekend de nodige jeugd voetbalwedstrijden als jeugdscout van NEC Nijmegen. Zelf speel ik zo af en
toe ook nog een wedstrijd en geef ik training bij Sc Woezik. Mocht u nog vragen hebben of even kennis willen
maken dan mag u mij altijd even aanspreken.
Met vrolijke groet, Martijn Koolen
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Ik ben Jet van Kampen. Ik ben getrouwd met Cas en samen met onze drie kinderen
wonen wij in het mooie Druten. Ik ben ruim 16 jaar werkzaam geweest op
basisschool De Leeuwenkuil. Ondanks dat ik het in Beneden Leeuwen erg naar
mijn zin had, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben dan ook verheugd dat ik
als coördinator van unit 5-6 en leerkracht van groep 5L het team van De Kubus
mag versterken. Ik hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan het plezier en
de ontwikkeling van de school en uw kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk
om samen met mijn gezin mooie herinneringen te maken. Daarnaast sport ik
graag. Regelmatig ben ik op het hockeyveld te vinden o.a. als coach van mijn
dochter. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en hoop u binnenkort te
ontmoeten, ook al is dat in deze periode wat lastiger.

Mijn naam is Laura Craaijo. Ik ben 23 jaar en woon in Nijmegen. Dit schooljaar mag ik
mijn eerste baan in het onderwijs starten op de Kubus. Met veel plezier sta ik op
dinsdag, woensdag en donderdag voor groep 5L. Naast deze baan houd ik mij
gedurende de week bezig met het afronden van mijn master
Onderwijswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Graag ontmoet ik jullie
wanneer dat weer mogelijk is! Groet, Laura

Ik ben Marloes van Dommelen, 27 jaar en ik ben dit jaar samen met juf Willie
leerkracht van groep 6MD. Jarig ben ik op 1 april (geen grapje), ik stem altijd voor de
Top2000 van Radio 2 en ik speel alleen viool als mijn vriend Toon niet thuis is. Als
leerkracht vind ik het belangrijk dat je ontdekt wie je zelf bent en wat jij leuk vindt,
maar ook hoe je met elkaar omgaat. Daarbij heb ik liever dat je spijt hebt van iets
dat je hebt geprobeerd, dan dat je het niet durfde te doen en help ik je graag om
het de volgende keer tóch te proberen. Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag aanwezig. Op woensdag volg ik de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren in
Nijmegen aan de HAN; dan staat juf Willie in de klas.

Mijn naam is Paul Van Helden. Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam in groep 8P van onze
prachtige school. Ik ben al een aantal jaren leerkracht, met name in het speciaal
onderwijs. Tevens heb ik me de laatste jaren ingezet voor het digitaliseren van het
onderwijs.
Terug naar het regulier onderwijs is altijd aan mij blijven knagen, dit jaar heb ik de
overstap gemaakt en naar volle tevredenheid.
Ik ben 36 jaar, woon samen met Milou en wij hebben drie kinderen. Onze dochter Lili
wordt in januari 1 jaar, Phil en Sebas zijn bijna jarig en worden 5. Ewijk is de plaats waar
ons huis staat en daar wonen wij sinds 2014.
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Graag wil ik me aan jullie voorstellen! Mijn naam is Jana Witlox-Pols.
Vanaf heden ben ik directeur op IKC De Kubus.
Ik moet u zeggen dat ik ontzettend trots en blij ben om deze uitdaging aan te gaan!
Ik begeleid al enige jaren teams in het speciaal onderwijs, in zowel cluster 3 als 4, bij
verschillende ontwikkelingen. Ik zie het als een uitdaging om op IKC de Kubus de ingezette
koers vast te houden en waar nodig te optimaliseren.
Ik ben 35 jaar en ik ben geboren in Zuid-Afrika en woonachtig in Bemmel. Samen met mijn
man Geert heb ik drie zoons in de leeftijd van 5,7 en 9 jaar.
Kindgericht werken en het onderwijsafstemmen op ieder kind heeft altijd mijn voorkeur
gehad. Daar wil ik mij dan ook voor inzetten op deze prachtige school. Samen met het
enthousiaste team wil ik op een betekenisvolle manier het onderwijs vorm blijven geven.
We gaan elkaar ongetwijfeld zien of spreken op de speelplaats. Graag tot ziens!

Vanuit Kion
Beste ouders,
Sinds 1 september werk ik met veel plezier op IKC de kubus als clustermanager van KION kinderopvang en ik wil
mijzelf graag even kort aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Betsie Kersten, 42 jaar oud en woonachtig in Beuningen.
Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Een dochter van bijna 19 jaar en twee zonen (17 en 15 jaar). In het dagelijks
leven houd ik van lezen, wandelen maar voornamelijk van voetbal. Je zult mij vaak langs de lijn treffen om mijn
kinderen aan te moedigen.
In 1999 ben ik afgestudeerd aan de PABO en heb ik gewerkt als leerkracht op een basisschool in Malden.
Sinds 13 jaar werk ik in de kinderopvang waarin ik verschillende functies heb gehad zoals zorgcoördinator,
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en educatief ondersteuner.
Ik werk nu sinds drie bij KION, waarvan 1,5 jaar als clustermanager.
Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging en hoop jullie zo snel mogelijk allemaal een keer te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Betsie Kersten
Clustermanager KION
IKC de Kubus

Vanuit de gemeente
Buurtgezinnen
Waarschijnlijk de meest bijzondere start van het schooljaar ooit. Dit geldt natuurlijk ook voor de kinderen en hun
ouders. Mogelijk heeft de bijzondere tijd waarin we nu de vakantie hebben doorgebracht een zware wissel
getrokken op gezinnen waar het al moeizaam loopt. Mogelijk kan Buurtgezinnen in Druten voor deze gezinnen iets
betekenen. (zie flyer in de bijlage)
Gratis engels leren
Zie de folder in de bijlage.
Panna Sterrenteam
De leerlingen in groep 8 krijgen komende week het tijdschrift ‘Panna” cadeau.
Er zal woensdag 16 september een voetbalwedstrijd plaatsvinden bij SCP Puiflijk waar kinderen tussen 7/13 jaar zich
voor kunnen opgeven. Zie voor meer informatie www.pannasterrenteam.nl

