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OBS de Kubus
Nieuwsbrief
Groepsindeling schooljaar 2020-2021
Heindijk 20
Deze week hebben we eindelijk de formatie voor komend schooljaar rond gekregen.
3079 PM Rotterdam Door het vertrek van 2 leerkrachten, 2 leerkrachten met zwangerschapsverlof en de
situatie rond het lerarentekort is het ons uiteindelijk tocht gelukt om nieuwe collega’s te
tel: 010-4830737
vinden : Wafae el Bahri voor groep 5/ 6 en Annemieke van der Wagt voor groep 7/ 8 .
Oldenoord 81
Daarnaast zal ook Martha van Wijk ons team komen versterken voor de ondersteuning
3079 KG Rotterdam van de groepen op de Oldenoord.
Voor de zomervakantie komen zij natuurlijk nog kennismaken met de kinderen.
tel: 010-4829188

Agenda
4 juli
Afscheidsuitje groep 8
Heindijk
8 juli -12 juli
rapportweek
17 juli: laatste
schooldag

18 juli t/m 1
september
Zomervakantie
3 en 4 oktober
Studiedagen

Op de hoofdlocatie Heindijk starten we het komend schooljaar met de volgende
groepen:
Groep 1/ 2 a: Lourdes Brown
Groep 1/ 2 b: Karin Kreeft en Jolanda de Bruin
Groep 3:
Danielle Petrus , Mandy Hagenaars en Dieta de Groot
Groep 4:
Wim Groeneveld en Nevin Lale
Groep 5:
Natascha Bak en Tamara Ortisi
Groep 6:
Aicha Bakkes en Geerke Klerks
Groep 7:
Elizah van der Zwaan en Aranxta van Drongelen
Groep 8:
Lima Majid
Ondersteuning groep 1 t/m 3: Dieta de Groot
Ondersteuning groep 4 t/m 8: Nevin Lale en Geerke Klerks
Op de locatie Oldenoord starten we het komen schooljaar met de volgende
groepen:
Groep 1/ 2: Franny van Zuylekom en Sonja Monster
Groep 3/ 4: Cindy Goudswaard, Evelien Dijkshoorn en Sharda Karaya.
Groep 5 /6: Wafae el Bahri
Groep 7 /8: Annemieke van der Wagt en Nancy Maatrijk
Ondersteuning groep 1 t/m 4: Martha van Wijhe en Sharda Karaya
Ondersteuning groep 5 t/m 8: Nancy Maatrijk en Martha van Wijhe
In januari 2020 verwachten we juf Debbie terug van haar verlof en zal een en ander
aangepast kunnen worden
Heeft u vragen, kom gerust even langs bij de directie.
Nieuws van het Kindcentrum
Lange tijd was er geen nieuws te melden, maar deze week heeft u op Parro de
nieuwsbrief ontvangen en over de ontwikkelingen kunnen lezen. Vanaf nu zult u
regelmatig nieuws ontvangen en mocht u vragen hebben, kom gerust langs of maak een
afspraak met de directie.

www.obsdekubus.nl

www.facebook.com/de
kubus
Website:
Www.obsdekubus.nl

In deze nieuwsbrief ook het vakantierooster en studiedagen voor het schooljaar 2019-2020
Doordat we mogelijk na de meivakantie gaan verhuizen reserveren we hier de optie in om
een extra week vakantie in te roosteren , voor of na de meivakantie.. Die zal alleen doorgaan
als we daadwerkelijk gaan verhuizen.
De zomervakantie nadert snel en er gebeurt nog veel op school.

Het huldigen van de dansgroepen die nummer 1 en nummer 4 zijn geworden bij de
finals op 3 juli (kijk ook op facebook hiervoor!)

Het afscheidsuitje voor groep 8 Heindijk op 4 juli

De musical van groep 8 op donderdag 11 juli op de Oldenoord en vrijdag 12 juli op
de Heindijk.
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Vakantierooster
Herfstvakantie

21 oktober

27 oktober

Kerstvakantie

20 december

5 januari

Voorjaarsvakantie

22 februari

1 maart

Pasen

10 april

13 april

Meivakantie

25 april

10 mei

Hemelvaart

21 mei

22 mei

Pinksteren

1 juni

2 juni

Zomervakantie

16 juli

28 augustus

* Mogelijk wordt er voor of na de meivakantie een extra week ingepland als de verhuizing plaats
gaat vinden.

Schooltijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-15.00
8.30-15.00
8.30-12.30
8.30-15.00
8.30-15.00

De deur gaat elke dag open om 8.20 uur. De kinderen gaan dan naar de klassen, al of niet gebracht door
ouders.
De lessen eindigen om 15.00 uur. Na afloop van deze lessen maken de kinderen zich klaar om naar huis
te gaan.
De studiedagen
3 oktober 2019
4 oktober 2019
21 februari 2020
16 juli 2020

Voor de laatste weken wensen we alle kinderen nog veel plezier. Hopelijk blijven de temperaturen zoals
ze nu zijn en hoeven we het tropenrooster niet meer in te zetten.
Nb: heeft u nog een rapport thuis, lever het dan snel in bij de leerkrachten. Alvast bedankt!

Nieuws uit de ouderkamer
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Locatie Heindijk:
Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.30 uur taalles van Zadkine
op locatie Heindijk:
Op dit moment zijn we bezig met taallessen op niveau A2 en na de zomer vakantie gaan we weer
starten met en nieuwe groep op niveau A1.
Wilt u hieraan ook meedoen dan kunt u zich hiervoor opgeven op maandagochtend/donderdagochtend
bij mij of de docent (Guleser).
U wordt dan uitgenodigd voor het maken van een toets om te bepalen of u in aanmerking komt voor
deze cursus.
Voorlichting in de ouderkamer
PITTIGE JAREN
Een training voor ouders die in september van start gaat.
De jaren met jonge kinderen zijn vaak pittige jaren. Er komt veel op ouders af, kinderen vragen de
nodige aandacht en zorg. Bij de cursus Pittige jaren, komen ouders met kinderen tussen 3 en 8 jaar 14
keer bij elkaar in de ouderkamer.
De training gaat plaatsvinden op de dinsdagochtenden en wordt gegeven op locatie Heindijk.
De training is gratis.
Is uw kind tussen de 3 en 8 jaar en herkent u 1 of meer van de volgende situaties?
Uw kind wil niet naar bed of niet in het eigen bed slapen
Uw kind drijft altijd de eigen zin door
Het eten is altijd een strijd
Uw kind luistert niet
U weet niet wat u kunt doen om een driftbui te voorkomen
U merkt dat u vaak straf geeft en wilt dit eigenlijk niet
DAN IS DE TRAINING PITTIGE JAREN IETS VOOR U!!
Doelen zijn om het zelfvertrouwen van ouders te vergroten, de band tussen ouder en kind versterken
en ouders steun laten ervaren van elkaar. Ouders leren complimenten geven, prijzen en belonen,
grenzen stellen, omgaan met gewenst gedraag, lastige gedrag negeren, storend gedrag verminderen,
boze buien aanpakken en positieve aandacht geven aan het kind.
.
Bij deze willen we u uitnodigen voor de voorlichtingsbijeenkomst op:
Dinsdagochtend 2 juli van 8.30-10.00 uur
Alle ouders van de Kubus zijn van harte welkom in ouderkamer (locatie Heindijk) vanaf 08.30 uur.
De koffie/thee staat klaar.
Tot ziens bij de bijeenkomsten.
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Nurten Gonul

