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School
Vervangingsproblematiek
In de bijlage een brief van het bestuur van Groeisaam over de vervangingsproblemen. Het is een landelijk probleem
waar wij als stichting en school ook zeker last van hebben.
Wij hebben het op de Kubus tot nu toe goed kunnen opvangen, maar daarin moeten we ook keuzes maken die we
liever niet maken. Het onderwijs in het algemeen en het extra ondersteunen van leerlingen die dit nodig hebben
komt onder druk te staan. De druk op het personeel neemt alleen maar toe. We zetten alles op alles, maar kunnen
helaas niet uitsluiten dat ook wij klassen thuis moeten laten.
MT
We hebben vier coördinatoren op school. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor u als ouder. Zij
sturen onder andere de teams aan, zowel op organisatorisch- als op onderwijsinhoudelijk gebied.
Daarnaast hebben we ook vier intern begeleiders (IB-ers). De IB-ers zijn verantwoordelijk voor een goede organisatie
van de zorgstructuur. IB-ers begeleiden, coachen en dragen zorg voor de professionalisering van leerkrachten op het
gebied van onderwijs en (extra) ondersteuning. Zij begeleiden leerkrachten en ouders in hun hulpvragen en
onderhouden eveneens de contacten met externe instanties.
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De Vreedzame School
Afgelopen maandag hebben een aantal kinderen uit groep 6 de cursus tot leerling mediator afgerond.
Na drie bijeenkomsten waarin ze veel geleerd en vooral veel
geoefend hebben, hebben zij hun diploma gehaald! Van harte
gefeliciteerd! Na de herfstvakantie zullen zij aan de slag gaan.
De volledige groep leerling mediatoren bestaat uit de volgende
leerlingen:
6A
Kate
Pip
Wouter
6B
Esmee
Floor
Job
6C
Julia
Ela
Bram
7A
Mijntje
Zoë
Wouter
7B
Kian
Evi
Swee
Dylano
7C
Tess
Dylan
Finet
8A
Sophie
Klaartje
Britt
Luna
8B
Wenche
Noor
Nienke
8C
Sterre
Joash
Zoë
Klacht-contactpersoon
Beste allemaal,
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Marjolein Tas. Ik ben werkzaam als groepsleerkracht van groep
1-2B. Vanaf 2018 ben ik, in het kader van de klachtenregeling, aangesteld als klacht-contactpersoon voor alle
geledingen van IKC de Kubus. Dwz: school en kinderopvang (KDV, BSO en peutergroepen).
Soms gaan dingen niet helemaal naar wens en dan kan ik me voorstellen dat u ‘ergens’ terecht wilt. Ik ben niet
bevoegd om te bemiddelen, maar wel gaan we samen aan de hand van een protocol de juiste persoon of instantie
zoeken waar uw klacht verder behandeld kan worden. Dit kan b.v. een externe vertrouwenspersoon zijn of een
klachtencommissie. In deze situatie ben ik altijd neutraal, zonder oordeel en kunt u erop rekenen dat ik bij mijn
werkzaamheden de uiterste zorgvuldigheid in acht zal nemen.
U kunt mij bereiken op mijn werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag.
Met vriendelijke groet,
Marjolein Tas.

november 2021

Kabouterpad groepen 1 en 2
Vorige week hebben de groepen 1-2 kabouterpad gehad. Onder begeleiding van kinderen van groep 8 zijn de
kinderen in groepjes op pad gegaan op zoek naar kabouters! Deze kabouters stonden verspreid over de grote
speelplaats, de kleuterspeelplaats en zelfs in het Kubos. Elke kabouter had een opdracht waarbij ze de kinderen
uitnodigden om iets uit te voeren in de natuur. Zo zijn de kinderen op zoek gegaan naar takjes en hebben zij hiervan
een nestje gemaakt voor de egeltjes die binnenkort hun winterslaap gaan houden. Ook hebben ze een tekening
gemaakt van boomschors met wasco. Dankjewel groep 8 voor jullie hulp, leuk dat jullie geholpen hebben!
Kleintje Leste Mert
De grote Leste Mert in Druten gaat niet door, maar onze kleine Mert op woensdag 3 november wel! Het is een dag
met gewone schooltijden (8:30 uur tot 14:00 uur). Helaas zal deze dag er ook dit jaar anders uitzien. Het wordt
wederom een markt voor en door de kinderen. Wij vieren deze Mert dus zonder ouders/verzorgers, opa’s en oma’s.
De groepen 5 t/m 8 staan met kraampjes in de klassen en op de leerpleinen met tweedehands speelgoed, spullen,
etenswaren en snoep. De groepen 1 t/m 4 hebben deze dag een aangepast programma in de klas en zullen onder
begeleiding van de hogere groepen in kleine groepjes de markt bezoeken. Een grote tas voor al het gekochte
speelgoed is natuurlijk een aanrader. De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 kunnen muntjes (nepgeld) verdienen met
spelletjes in het BSO- en handvaardigheid lokaal. Alle kinderen krijgen startgeld; de groepen 1 t/m 4 krijgen vijf
muntjes en de groepen 5 t/m 8 krijgen twee muntjes. Voor alle kinderen is er een bakje poffertjes en een glaasje
limonade.
We bouwen dit jaar de markt op, op woensdag 3 november van 8:30 uur tot 10:30 uur. Vervolgens duurt de markt
van 11:00 uur tot 13:00 uur. Daarna gezamenlijk opruimen en om 14:00 uur naar huis.
Het zou erg leuk zijn om de traditie met boerenkleding in ere te houden, dus klompen, kielen, rode zakdoeken en
overalls mogen gewoon aangetrokken worden.
Wij hebben er al zin in!
IKC Raad
De volgende IKC Raad is op 8 november. U kunt nog steeds onderwerpen aandragen voor de vergadering via
info-ikcdekubus@groeisaampo.nl

