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School
Jaarkalender
In de bijlage is de jaarkalender te vinden.
Schoolgids
In de bijlage is de jaarkalender te vinden
Verlofaanvragen
In de schoolgids staat een toelichting voor het aanvragen van verlof.
Een aanvraag dient u, via de site, in bij de directeur van de school.
Privacy-voorkeuren (vervolg)
Vanuit school vragen wij u of wij filmpjes van uw kind met u mogen delen via Parro (binnen de besloten groep). In de
Parro- app of op de website van Parro kunt u uw voorkeuren aangeven bij ‘Privacy- voorkeuren’. Wij zouden het fijn
vinden als u uw voorkeuren doorgeeft.
Inloop
De nieuwe afspraken rondom de inloop in school komen voort uit de rust in school gedurende de Coronatijd. Dit
willen we deels zo behouden. De kinderen kwamen makkelijk naar binnen en konden sneller geconcentreerd en fijn
aan het werk gaan. We doen dit ook zodat de aandacht van de leerkrachten volledig bij de kinderen ligt vanaf het
moment van binnenkomst.

Oktober 2021
De volgende afspraken gelden in de ochtend:
• Kinderen mogen om 8.20u naar binnen
• Ouders blijven buiten de school, mogen wel het plein op
• Kinderen gaan de klas in en aan het werk
• In de klas/gangen is het rustig
Natuurlijk willen we jullie ook de gelegenheid geven om de klas te zien. Dit doen we middels de inloopochtenden,
maar jullie zijn natuurlijk ook na schooltijd op afspraak welkom. Vóór school kan er via Parro gecommuniceerd
worden.
Tijdens de inloopochtenden krijgen jullie de mogelijkheid om in de klas te kijken (op een wisselende dag vanaf
08.20u tot 08.45u). Jullie kinderen leiden jullie rond. Dit is echter geen moment voor ouder-leerkracht
gesprekken. Ouders met meerdere kinderen kijken korter mee per kind.
Bij de kleuterklassen zijn er inloopweken, dit staat op de jaarkalender vermeld. Nieuwe leerlingen mogen de eerste
twee weken door ouders naar de klas worden gebracht, indien nodig.
Bruna spaaractie
Mocht u tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij Bruna, lever dan het kassabonnetje in bij Bruna in
de brievenbus speciaal voor de Kubus. Dit kan vanaf 6 t/m 17 oktober. Voor u een kleine moeite, maar voor ons een
mooie kans. Wij kunnen als school op deze manier voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken!
Taalklas
Goed nieuws! We gaan een nieuwe ronde opstarten van de Taalklas. De Taalklas is een vorm van extra
ondersteuning voor leerlingen die moeite hebben met de Nederlandse taal (woordenschatontwikkeling). De
Taalklas komt tot stand met behulp van subsidiegelden van de Overheid.
N.a.v. de eerste periode Taalklas in oktober/november 2020 hebben wij gezien dat veel leerlingen profiteren van
het extra taalaanbod. Een tweede periode gaan we aanbieden vanaf de week van 11 oktober 2021. Het gaat
om 8 bijeenkomsten na schooltijd.
In de Taalklas wordt extra geoefend met de Nederlandse taal. Het aanbod is afgestemd op de thema’s die op dat
moment in de klas worden aangeboden. Er wordt gewerkt in kleine groepjes leerlingen van hetzelfde leerjaar vanaf
groep 3. De groepjes worden begeleid door een docent van Van Kraaij Educatie.
De ouders van leerlingen die deelnemen aan de Taalklas zijn op de hoogte gebracht. Heeft u geen bericht ontvangen,
maar mocht u naar aanleiding van dit bericht denken dat deze vorm van extra ondersteuning van meerwaarde kan
zijn voor uw zoon/dochter, neem dan gerust contact op met de leerkracht.
De Vreedzame School
We zijn de eerste weken vooral bezig geweest met de groepsvorming.
Wij starten in week 40 met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op).
Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen een conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van
mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar
je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar een win-win oplossing.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren
kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict;
1. Je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt
2. Je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig
3. Je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-winoplossing
In de groepen 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de ‘LOS HET OP-KAART'. In de
groepen 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan ‘PRAAT HET UIT’. In de bovenbouw
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gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken en hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook
gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.
Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels! Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak
geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is
verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is hét moment om aandacht te besteden aan
deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar mee aan ‘de Week van de
Lentekriebels’ vanaf 21 t/m 25 maart 2022. Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo
geven we lessen over relationele en seksuele vorming.
Verkeerssituatie
Wellicht heeft u gemerkt dat we op dinsdag 21 en donderdag 23 september samen met de leerlingen van de
groepen 8 een ludieke actie hebben gehouden om de verkeerssituatie rondom school onder de aandacht te
brengen. Door de Irenestraat tijdelijk af te zetten voor autoverkeer ontstond er voor fietsers en voetgangers een
autovrije en veilige zone om naar school te komen. Dit werd door ouders en leerlingen als prettig ervaren. U kunt als
ouder/verzorger hier in het vervolg uw bijdrage aan leveren door met de auto de Irenestraat te vermijden. Op de
pleinen aan de kant van de Jumbo en aan de kant van de Blokker is er voldoende parkeerruimte. Graag wijzen wij u
er nogmaals op dat in de Irenestraat (buiten de parkeervakken) een stop- en parkeerverbod geldt.
Ouderavonden
Afgelopen maandag kon er weer worden ingeschreven voor de (live) oudergesprekken. We vragen u om de 1,5
meter in en rondom school te bewaken vooral tijdens deze avonden.
IKC raad
IKC de Kubus heeft vanaf dit schooljaar een nieuwe ouder-vertegenwoordiger in de IKC raad!
Gertjan Tommel is afgelopen woensdag, tijdens de eerste IKC raad van dit schooljaar, officieel geïnstalleerd in de
raad. Gertjan is vader van Florian (4a) en Julianne (1-2C). GertJan heeft ook direct de taak van voorzitter
overgenomen van Dave van der Pasch.
We willen Dave via deze route bedanken voor zijn inzet als voorzitter en zijn erg blij om Dave in de raad te mogen
houden als ouder-lid.
Naast de nieuwe verdeling in taken voor de leden van de raad zijn de bevoegdheden van de deelraden
overgedragen. Daarnaast is er onder andere aandacht geweest voor de volgende punten:
• NPO plannen
• nieuwe schoolgids
Het was fijn om weer live te praten over de plannen en de toekomst van ons IKC. De volgende IKC raad is op 8
november. Mocht u nog onderwerpen willen aandragen voor de vergadering, dan kunt u dat doorgeven via
info-ikcdekubus@groeisaampo.nl
Kabouterpad 1-2
Op woensdag 13 en vrijdag 15 oktober is er het Kabouterpad voor de groepen 1-2. Op de speelplaats rondom school
zullen die dag verschillende kabouters te vinden zijn die opdrachten voor de kinderen hebben met het thema herfst.
De kinderen van de groepen 1-2 zullen op deze ochtenden begeleid worden door de kinderen van de groepen 8.
Asgaard Saga
Vanaf maandag a.s. kunnen de leerlingen met een account weer gebruik maken van Asgaard Saga. Asgaard Saga is
een online game waarin leerlingen met lees- en/of spellingmoeilijkheden gepersonaliseerd kunnen werken aan hun
leerdoelen. Asgaard Saga wordt ingezet in leerjaar 5, 6, 7 en 8. Leerlingen krijgen de gelegenheid om op school
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oefenmeters te maken in de game. Daarnaast is het belangrijk dat zij ook thuis oefenen. Dus download de app op je
telefoon, tablet of computer!
Op dit moment werken we nog in de 'oude' gameomgeving. Na de herfstvakantie start de nieuwste versie van
Asgaard Saga. Wij gaan als school hiervoor een pilot draaien. Het ziet er veel belovend uit! Naast een verbeterde
gameomgeving is het mogelijk om leerlingen nóg meer en nóg beter op maat te laten oefenen.

Allerlei
Leuke tip voor dit weekend:
https://www.weekendvandewetenschap.nl/
Flyer Exelsior
In de bijlage een uitnodiging van slagwerkgroep Excelsior uit Deest en Afferden.
Met jongeren in gesprek over blowen
Op 5 oktober as. om 19:00 uur krijgen ouders de gelegenheid om aan jongeren die in het verleden geblowd hebben
vragen te stellen en met hen in gesprek te gaan. Ouders kunnen hier de vragen stellen waar ze misschien bij hun
eigen kind geen antwoord op krijgen. Voor meer informatie en aanmelden: Josien Warris van MeerVoormekaar,
j.warris@meervoormekaar.nl

