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We zijn weer begonnen!
Na een heel mooie en warme zomervakantie zijn we inmiddels al weer 2 weken hard
aan het werk in het nieuwe schooljaar.
Een nieuwe klas, een nieuwe groep en nieuwe juffen waar iedereen al weer aardig aan
gewend is inmiddels!
We verwelkomen ook 3 nieuwe collega’s op school:
Nevin Lale , onze nieuwe onderwijsassistente op de locatie Heindijk. Zij zal vaak
in groep 5 en 6 te zien zijn en hier ook de groepen regelmatig overnemen. Op vrijdag
ondersteunt zij verschillende groepen die extra hulp nodig hebben.
Debbie van der Wilt, onze nieuwe juf voor groep 3/ 4 op de locatie Oldenoord. Zij
is er op woensdag , donderdag en vrijdag.
Sharda Karaya is onze nieuwe onderwijsassistente op de Oldenoord en zij geeft
ondersteuning in de groepen 1/ 2 en 3/ 4 op maandag , dinsdag, woensdag , donderdag
en vrijdag.
Verder in de nieuwsbrief stellen zij zichzelf nog even voor.
Studiedag 10 september
Maandag 10 september is onze eerste studiedag gepland. Helaas konden we deze niet
meer verzetten i.v.m. geplande activiteiten voor deze dag.
Wij beseffen dat dit lastig is voor sommige ouders nu ook de staking deze week
plaatsvindt. Wij vragen uw begrip voor dit ongemak.
Op de studiedag gaan wij het hebben over Talentontwikkeling bij kinderen. Hoe gaan we
om met talenten, hoe herkennen we talenten bij kinderen en hoe kunnen we deze nog
meer stimuleren. Dat zijn dingen waar wij het komend schooljaar ons verder in gaan
verdiepen onder begeleiding van Hedwig van Schie en Manal Benaissa
kwaliteitsmedewerkers van BOOR en experts op dit gebied.
Informatieavond 11 september.
Dinsdag a.s vindt de informatieavond plaats. Deze avond beginnen we centraal op de
locatie Heindijk, waar Lieke Thomassen informatie komt geven over het toekomstige
IKC.
Na deze presentatie zullen de leerkrachten u informeren over de leerstof en andere
zaken in de groep van uw kind. Wij hopen u allen deze avond te mogen begroeten.
Deur open: 18.20 uur, start programma: 18.30 uur.
Schoolgids 2018 2019
Alle informatie over de school kunt u vinden in de schoolgids. Deze is te vinden op de
website van de school: www.obsdekubus.nl onder het kopje: informatie en dan
schooldocumenten. Heeft u liever een papieren versie, dan kunt u een exemplaar
vragen bij de administratie bij juf Kelly of bij meester Andre.
Staking 12 september, Kubus dicht.
Op woensdag 12 september staakt het onderwijspersoneel in de provincies ZuidHolland en Zeeland. Na landelijke stakingen is nu de estafettestaking ingezet om bij het
kabinet geld te claimen voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. De diverse
regio’s in het land zijn ons voorgegaan. Het sluitstuk van de estafette staking vindt
plaats met een grote manifestatie in Rotterdam. Er zijn op dit moment al grote tekorten
aan onderwijspersoneel! Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties
vertegenwoordigd zijn, blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het
onderwijs. Nederland als kennismaatschappij met goed onderwijs voor alle kinderen.
Geen overvolle klassen, maar bevoegde goede leerkrachten met een passend salaris.
We ervaren momenteel zelf duidelijk het lerarentekort en dat moet anders! Daarom
vragen wij ook uw begrip; nu een dag staken om te komen tot een investeringen in het
onderwijs van uw kinderen. Ook ouders zijn van harte welkom bij de manifestatie.
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Zwemlessen schooljaar 2018 2019
Met ingang van dit schooljaar gaan de groepen 4 en 5 naar zwemles i.p.v. de groepen 5 en 6 in de afgelopen jaren.
Om de zwemlessen beter aan te laten sluiten, is ook besloten om een half jaar lang, elke donderdag te zwemmen
(en dus niet meer om de week). We starten met groep 5, zij hebben hun eerste zwemles inmiddels gehad. Tot en
met januari zullen de groepen 5 van de Heindijk én van de Oldenoord elke donderdag worden opgehaald en
teruggebracht door een bus. Zij zwemmen van 14.00-15.00 en zullen omstreeks 15.20 terug op school zijn.
In de tweede helft van het jaar (vanaf februari) zullen beide groepen 4 elke donderdag gaan zwemmen. Voor de
groepen 4 gelden dezelfde tijden als voor de groepen 5.
Omdat de huidige groep 6 dit jaar dus niet zwemt, is besloten om alleen de kinderen die nog geen A-diploma
hebben, mee te laten zwemmen met de groepen 5 (het eerste half jaar). Zij gaan wel drie keer in de week gymmen.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, kom gerust even langs.
Even kennismaken:
Hallo allemaal!
In het kort wil ik mij even voorstellen.
Ik ben juf Debbie en dit is mijn eerste jaar op de Kubus. Ik heb al 6 jaar aan
verschillende groepen lesgegeven. Dit schooljaar ben ik de juf van groep 3/4.
Ik ben iemand die niet graag stil zit en altijd bezig is. In mijn vrije tijd houd ik
mij dan ook vooral bezig met sporten, koken, uitstapjes en muziek maken.
De meeste ouders heb ik afgelopen week al ontmoet, maar mocht ik u nog
niet gezien hebben kom gerust eens langs! Ik verheug me op het komend
schooljaar en ik ga er samen met de kinderen een mooie tijd van maken.

Beste ouders/verzorgers,
Sinds vorige week ben ik gestart als onderwijsassistent op obs De Kubus en via deze weg
wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Sharda Karaya. Ik ben 47 jaar en woon samen met
mijn man en drie kinderen in Barendrecht. Afgelopen jaren was ik als onderwijsassistent
werkzaam in Rotterdam –Schiebroek. Naast mijn baan doe ik de lerarenopleiding
basisonderwijs en zit in het derde leerjaar. U zult mij van dinsdag tot vrijdag tegenkomen bij
de groepen 1 tot 4 op locatie Oldenoord. Afgelopen week heb ik deze groepen gezien en het
was erg leuk om kennis te maken met ouders en leerlingen. Natuurlijk veel nieuwe gezichten
en mooie namen om te onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er samen een
gezellig en leerzaam jaar van maken.
Beste allemaal,
Mijn naam is Nevin Lale. Ik werk sinds dit schooljaar in groep 5/6 op locatie
Heindijk. Mijn werkdagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.
Wat ben ik in een leuke school met gezellige leerlingen en een fantastisch
team terecht gekomen. Ik heb veel zin in komend schooljaar en samen
gaan we er een fijn en goed jaar van maken!

Elke week zwemles voor groep 5 en enkele kinderen uit groep 6!
Denkt u aan de zwemspullen!
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Nieuws vanuit de ouderkamer
Gratis taalles voor ouders
Maandagochtend 17 september starten we met taalles voor ouders. Deze cursus wordt op locatie Heindijk gegeven
tijdens schooluren en deelname is gratis.
Ouders die zich al hiervoor hebben ingeschreven, krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Inhoud van de cursus:
·

Hoe u beter Nederlands leert lezen, spreken en begrijpen.

·

Hoe u een gesprek kunt voeren over uw kind met bijvoorbeeld de leerkracht.

·

Hoe u uw kind kunt helpen bij het leren.

Heeft u interesse om hier deel aan te nemen, dan kunt u zich nog opgeven bij juf Nurten. Zij is op maandag en
dinsdag op locatie Heindijk en op donderdag en vrijdag op locatie Oldenoord te vinden in de ouderkamer.
Telefonisch is zij bereikbaar via 010-4830737 (locatie Heindijk) of 010-4829188 (locatie Oldenoord).

Ouderbijeenkomst 'Schatkist'
Iedere dinsdagochtend om 8.45 uur is er in de ouderkamer aan de Heindijk een bijeenkomst van 'Schatkist' voor de
ouders van groep 1 en 2.Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee waar u met uw kind(eren) thuis
kunt oefenen, zoals samengestelde woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij de anker wat actueel is in
de klas.
Deze activiteit wordt ook vrijdagochtend op de locatie Oldenoord gegeven op dezelfde tijd.
We zijn ook bezig met het organiseren van verschillende voorlichtingen zoals, schooldiëtiste, CJIG enz. Zodra er
hier meer bekend over is, laten wij u dit ruim van te voren weten.
Activiteiten die dit schooljaar van start zijn gegaan:
SV-GIO:
S.V-GIO is een naschools sport- en onderwijstraject van 20 weken voor kinderen uit de groepen 7 en 8, met de
bijzondere hoofdtrainer Giovanni Bronkhorst.
Binnen dit leuke en leerzame sporttraject werken de kinderen 1 x in de week (na schooltijd) op een unieke manier
aan begrijpend lezen, spelling en rekenen.
De kinderen werken er met hun eigen coach, toekomstgericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor maken de
kinderen sprongen in hun zelfbewustzijn en hun zelfvertrouwen, waardoor ook hun schoolprestaties vooruit zouden
kunnen gaan. We zijn als school trots dat we hieraan mogen deelnemen en wensen alle kinderen en ouders heel
veel plezier en succes!
Playing for Success:
Playing for Success is een naschoolse programma bij Rotterdam Basketbal voor kinderen die weinig zelfvertrouwen
hebben en negatief denken over zichzelf en/of hun eigen kunnen. Ze hebben meer talenten dan ze laten zien.
De begeleiding is intensief en deskundig. Deze bestaat uit een team van jonge coaches onder leiding van een
professionele juf. Zij zorgen er samen voor dat elk kind succes ervaart. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een
spelersinterview, het samenstellen van een team en interactieve spelletjes in het Topsportcentrum.
Ouderkamer Heindijk
Sinds dit schooljaar is de ouderkamer op de Heindijk verhuisd naar beneden. Het ziet er erg gezellig uit en is een
fijne plek voor ouders om elkaar te ontmoeten.
Wij hopen u allen eens te zien in deze nieuwe ouderkamer voor een kopje koffie of voor een activiteit.

