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Citotoetsen
Het afnemen van de citotoetsen en kleutertoetsen is
inmiddels in volle gang en zal nog enkele weken duren.
Na de afname worden de toetsen door de leerkrachten geanalyseerd en maken zij weer
een plan van aanpak voor het komende half jaar.
Welke onderdelen hebben nog extra aandacht nodig, maar ook, welke kinderen hebben
meer uitdaging nodig. Zo kunnen we de komende periode weer zo goed mogelijk
onderwijs op maat bieden.
Informatie voor ouders over de toetsen
Op dit moment worden er in de groepen ouderinfo-ochtenden georganiseerd. Iedereen is
van harte welkom om te horen wat de toetsen precies inhouden, wat er van uw kind
gevraagd wordt en hoe wij daarmee omgaan. Natuurlijk bent u ook in de gelegenheid om
vragen te stellen. De uitnodigingen hiervoor worden via Parro verstuurd.
Dansopa Chris Hider
Inmiddels beroemd op radio en TV, Chris Hider en de dansgroep van de Kubus.
In december heeft onze dansgroep op Zuidplein een demonstratie gegeven en toevallig
liep Chris Hider daar ook. Hij werd uitgenodigd om mee te dansen en dat deed hij graag.
Van het een kwam het ander en inmiddels is hij vorige week dinsdag ook op school
geweest en heeft de kinderen een dansles gegeven! Dat was erg leuk en hij heeft ook
gezegd dat hij best vaker wil komen.
Zie hieronder de link die u kunt kopiëren om het filmpje met hem en de kinderen te
bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=WTV_cgmPtA0

Roosterwijzigingen!
1.
De studiedag van 15 februari vervalt. De school is dus gewoon open.
2.
De schoolreis is verplaatst naar 16 mei. Verder info volgt.
.
Leerplicht en op tijd naar school
In de komende periode wordt er een “Op tijd naar school actie “georganiseerd, waarvoor
wij uw aandacht vragen!
De meeste kinderen komen gelukkig al altijd op tijd maar een aantal kinderen komt vaak
te laat en dan ook zonder geldige reden. Wij willen de ouders van deze kinderen vragen
mee te werken en hun kind op tijd naar school te sturen.
Te laat komen is ook een vorm van ongeoorloofd schoolverzuim. Leerplicht wil dan ook
op de hoogte gebracht worden als kinderen vaak te laat komen.
Wij hopen natuurlijk dat wij geen enkele melding hoeven te doen omdat het ons lukt om
allemaal op tijd op school te komen.

De deuren gaan open om 8.20 uur

www.facebook.com/
dekubus

De deuren gaan dicht om 8.30 uur, alle kinderen zijn in de klas.

De lessen eindigen om 15.00 uur.
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Nieuwe gezichten op de Kubus Heindijk
Sinds vorige week is meester Wim werkzaam op de Kubus Heindijk Misschien bent u hem al een keer tegengekomen! Hij wordt
de komende periode de nieuwe meester in groep 4 van maandag t/m donderdag.
Juf Mandy gaat met zwangerschapsverlof en hij vervangt haar gedurende deze periode.
Wij wensen hem een fijne tijd toe op de Kubus.
Per 1 februari starten er nog 2 nieuwe leerkrachten, nl Tamara Ortisi in groep 7 en Jetske Steenstra in groep 6.
Juf Tamara zal 3 dagen naast juf Elizah gaan werken. Tamara is een zij-instromer die de PABO opleiding doet en gaat leren
in de praktijk in een versneld traject.
Juf Jetske zal tot aan de zomervakantie als leerkracht in groep 6 staan op maandag en dinsdag.
Wij zijn hier heel blij mee, meer handen in de klas maar ook meer tijd voor andere zaken zoals administatie e.d. In het kader van
de werkdrukvermindering is dit een welkome aanvulling.
Wij wensen de 3 nieuwe collega’s een fijne tijd toe op de Kubus. Leuk dat we er een meester bij hebben.
Nationale voorleesdagen van 23 januari t/m 1 februari.
Jaarlijks worden in januari de Nationale voorleesdagen georganiseerd. Het is vooral gericht op het jonge kind,
vanaf de peuterleeftijd. Thuis en op school voorlezen helpt kinderen en motiveert hen om ook zelf te gaan lezen
als zij dit eenmaal hebben geleerd. Meestal vanaf groep 3, maar soms al vanaf groep 2. Behalve dat het
belangrijk is voor de woordenschat dragen de verhalen bij aan de ontwikkeling van elk kind en wordt de bodem
gelegd voor leesplezier. Elk jaar wordt er ook een kinderboek van het jaar gekozen.
Dit jaar is dat het boek: “ Een huis voor Harry”.
Harry is een kat die liever niet naar buiten gaat, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt om tikkertje te spelen.
Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
Een spannend verhaal voor de kleintjes wat gelukkig wel goed afloopt!

Veel plezier met voorlezen van misschien dit boek en nog vele leuke andere boeken!

Nieuws vanuit de ouderkamer.
Locatie Heindijk:

Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur taalles van Zadkine op de locatie Heindijk:

Iedere dinsdagochtend vanaf 08.20 tot 08.45 uur: Inloop koffie/thee voor alle ouders. Onder het genot van een
kopje koffie/thee kunt u terecht met allerlei vragen.

Dinsdagochtend van 08.45 uur tot 09.30: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen, bijv. samengesteld
woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in de groep behandeld wordt.
Voorlichtingen in de ouderkamer:
Maandag 21 januari:
De jeugd verpleegkundige Kim Wijntjes van het CJG komt langs in de ouderkamer om al uw (opvoed) vragen te beantwoorden!
Slapen, eten, driftbuien, alle onderwerpen komen aan bod.
Alle ouders van beide locatie zijn van harte welkom.
Inloop koffie/thee vanaf 08.20 uur
We beginnen om 08.30 uur
Maandag 4 februari:
Heeft u vragen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind? Heeft u problemen zoals schulden of psychische problemen en
komt u zelf niet meer uit? Het wijkteam kan u helpen en is breed inzetbaar voor allerlei hulpvragen voor Rotterdammers van jong
tot heel oud. Wijkteam IJsselmonde Zuid vertelt u graag meer over wat zij doen en hoe u met het wijkteam in contact komt.
Alle ouders van beide locatie zijn van harte welkom
Inloop vanaf 12.00 uur en we beginnen om 12.15 uur
Locatie Oldenoord:

Iedere vrijdagochtend van 08.30/08.45 uur: inloop koffie/thee voor alle ouders. Onder het genot van een kopje
koffie of thee kunt u terecht met allerlei vragen.

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

wordt.

Tot ziens bij de bijeenkomsten.
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Nurten Gonul

