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Agenda

De decembermaand is de maand van de feesten. Sinterklaas ligt net achter ons en we
kunnen terugkijken op een geslaagd feest voor beide locaties.
Dan wordt nu de school langzamerhand weer in kerstsfeer gebracht met als hoogtepunt
het kerstdiner op woensdag 19 december. Het kerstfeest dat in het teken staat van
vrede, verbinding en samenzijn. Het kerstdiner op 19 december draagt hier ook aan bij
omdat we met elkaar genieten van de lekkere hapjes die eenieder heeft gemaakt. Net als
vorig jaar willen wij voor de ouders weer het restaurant openen waarbij u welkom bent
om zo met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar te praten. U
ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
De voortgang van uw kind(eren)
De eerste voortgangsgesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Gesprekken
waarbij de kinderen zelf ook aanwezig zijn en een belangrijke rol hebben, met als doel
het kind te motiveren en mee te laten denken over de eigen leerdoelen. Doelen stellen
en je best doen om die doelen te behalen helpt om het beste uit jezelf halen. Dit kan een
kind nog niet alleen, maar daarbij is natuurlijk de steun van zowel de leerkracht als de
ouder nodig.

19 december
Kerstdiner
21 dec t/m 6 januari
kerstvakantie
13 feb Streetdance
toernooi 5/6

Groep 8 op bezoek bij VO scholen
De komende tijd breekt voor de ouders van de kinderen in groep 8 een periode aan om
zich te oriënteren op het vervolgonderwijs.
Hiervoor kan de VO gids die u heeft ontvangen ook hulp bieden. U vindt hier alle
informatie over de verschillende vormen van onderwijs en verdere informatie over VO
scholen in de omgeving. Er zijn ook open dagen en informatieavonden georganiseerd
waar u ook vragen kunt stellen.
De kinderen zelf hebben met de leerkracht al enkele bezoeken aan scholen gebracht
waaronder onlangs het Gemini college en hebben daar lessen gevolgd. Een goede
ervaring wat hen ook een indruk geeft van deze scholen. Zo komt u uiteindelijk samen tot
het maken van de juiste keuze!

20 feb Streetdance
Toernooi 7/8
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Even kennismaken
Wij verwelkomen onze nieuwe collega, Yvette Arts,
die sinds een paar weken werkzaam is op de Kubus Heindijk.
Wij zijn blij dat we hierdoor eindelijk invulling hebben
kunnen geven aan de vacature die nog steeds niet
vervuld was.
Yvette is werkzaam in de groepen 4, 7 en 8.
Wij wensen haar veel succes op de Kubus.

Pittige Plustorens
Op de valreep hebben wij voor de kerstvakantie de Pittige Plustorens
mogen bestellen.
Het is een methode voor de meer- en hoogbegaafde kinderen
voor wie de gewone lesstof soms / vaak te makkelijk is.
Met behulp van deze methode leren de kinderen
andere vaardigheden dan bij het gewone rekenen of taal ontwikkelen.
De bedoeling is dat zij uitgedaagd worden om problemen
aan te pakken en leren door te zetten als het niet vanzelf gaat.
Wij hopen dat de kinderen met veel plezier aan de opdrachten
zullen gaan werken.
.
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Nieuws vanuit de ouderkamer
Activiteiten op de locatie Heindijk:

Iedere maandag- en dinsdagochtend vanaf 08.30 uur: Inloop voor alle ouders. Onder het genot van een bakje
koffie/thee kunt u terecht met allerlei vragen.

Maandagochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur taalles van Alsare op locatie Heindijk

Elke dinsdagochtend van 08.45 uur tot 09.30 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2. Tijdens de
bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen met bijv. samengestelde
woorden, rijmwoorden rekenspelletjes en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in de groep
behandeld wordt.
Alsare
Sinds september schuift iedere maandagochtend een aantal ouders aan bij de Nederlandse taalles van Alsare in de
ouderkamer. We zijn nu ongeveer op de helft van de lesperiode en de weken vliegen voorbij! Nog maar een paar
weken te gaan! De deelnemende ouders leren hard en doen veel moeite om zich van het Nederlands eigen te
maken. De lessen zijn niet alleen leerzaam maar ook gezellig en tussen de lessen door is er tijd voor een lekker
kopje koffie of thee.
Nederlands voor anderstaligen:
In januari beginnen we op de Kubus met een cursus Nederlands voor anderstaligen die georganiseerd wordt door
Zadkine. De cursus kan 10 tot 30 weken duren , afhankelijk van het niveau wat u al heeft. Verder vindt de cursus 2x
per week plaats en duurt 3 uur per keer. Het wordt afgesloten met een examen en er kan ook een erkend diploma
behaald worden.
Donderdagochtend 13 december om 08.30 uur tot 12.00 uur is er een bijeenkomst in de ouderkamer waarbij ook de
intake toets wordt afgenomen. Deze toets bepaalt het taalniveau.
Een aantal ouders heeft zich al ingeschreven maar er is nog plaats! Heeft u zich nog niet opgegeven en wilt u toch
nog meedoen, dan bent u van harte welkom.
U heeft dan wel uw BSN-nummer om u in te kunnen schrijven, vergeet dat niet mee te nemen.
Activiteiten op de locatie Oldenoord:

Iedere donderdag- en vrijdagochtend vanaf 08.30 uur: Inloop voor alle ouders, onder het genot van een kopje
koffie of thee en u kunt terecht met allerlei vragen.

Elke vrijdagochtend van 08.45 uur tot 09.30 uur: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2. Tijdens de
bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen met bijv. samengestelde
woorden, rijmwoorden rekenspelletjes en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in de
groep behandeld wordt.

Lekker FIT nieuws
Wist u dat:

De Kubus kleuters op 12 december een feestje vieren, omdat we officieel LF kleuterschool worden.

Afgelopen maand zijn we met de groepen 6,7 en 8 naar de schaatsbaan geweest. Iedereen heeft toen ook
een vrijkaartje gekregen voor een gratis keer.

Uw kind elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgt.

De Kubus in januari weer meedoet aan de Feyenoord Schoolweek.

De schooldiëtiste een goede opkomst heeft van ouders, die informatie willen over gezonde voeding.

De ouderworkshop goed bezocht was op de Heindijk door 18 ouders.

Wij tijdens de toernooien van het afgelopen najaar weer prijzen hebben gewonnen met tennis en basketbal.

Er in februari we weer met twee streetdance toernooien zijn.

Er steeds meer gezonde traktaties te zien zijn in de klassen.

De traktatiewedstrijd nog steeds bezig is, want in 2019 wordt er weer een feestje gevierd.

De kinderen tijdens de 10 uur pauze steeds meer fruit en groente mee nemen. Dit zien wij graag.

De Schoolsportvereniging 180 proeftrainers heeft gehad, de afgelopen periode.

We ook Theaterlessen aanbieden op de maandag (15:45 –16:45) in het wijkgebouw de Dijk.

In april erg druk is met de Mini Final, Koningsspelen.

Daarbij we uw hulp heel goed kunnen gebruiken.
Kortom we zijn goed op weg. Hopelijk wordt 2019 een geweldig jaar voor de Kubus en Lekker FIT!!

