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OBS de Kubus
Nieuwsbrief
De uitslag van de IEP toets is binnen!

Heindijk 20
3079 PM Rotterdam
tel: 010-4830737

Afgelopen woensdag hebben de uitslag van de IEP eindtoets binnengekregen. Altijd
weer spannend om te zien of we het goed hebben gedaan met ons onderwijs.
De locatie Heindijk heeft boven het gemiddelde gescoord van de scholengroep en de
Oldenoord iets eronder maar op beide locaties is naar verwachting gescoord dus wij zijn
blij met deze resultaten.

Oldenoord 81
3079 KG Rotterdam
tel: 010-4829188

www.obsdekubus.nl
www.facebook.com/dekubus

De score voor 2018-2019 voor de locatie Heindijk is: 79,8
De ondergrens met vergelijkbare scholen van deze locatie, is: 76,8
De score voor de locatie Oldenoord is: 76,4
De ondergrens met vergelijkbare scholen van deze locatie is: 78,8

Agenda

We feliciteren alle kinderen met het behaalde resultaat en in het bijzonder
Kenzy Eldaly!
Zij heeft op de Kubus de hoogste score gehaald die je op de IEP toets kunt halen: haar
score was 100!
Heel goed gedaan Kenzy en van harte gefeliciteerd met dit resultaat!!!

Avondvierdaagse
20,21,22 en 23 mei
Hemelvaartdag
30 en 31 mei
Alle kinderenvrij
Studiedag
5 juni: alle kinderen vrij
Pinksteren
10 en 11 juni alle
kinderen vrij

Voor de leerlingen van groep 8 breekt er nu de allerlaatste periode aan op de Kubus! De
afscheidsavonden met de musical, een afscheidsuitje en de voorbereidingen die daarbij
horen.
Voor alle groep 8 kinderen, heel veel plezier gewenst deze laatste weken!

Schoolreis
In dit nummer:
Uitslag van de
Eindtoets

1

Schoolreis

1

Donderdag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis geweest en hebben
een fantastisch leuke dag in Duinoord gehad. “De best schoolreis ever”, zoals enkele
leerlingen uit verschillende groepen zeiden!
Het weer zat mee en de verschillende leuke activiteiten en lekker eten, maakten de dag
tot een succes.
Wij bedanken alle ouders voor hun bijdrage als hulpouder deze dag!

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse

1

Juf Nurten

1

Volgende week maandag begint de avondvierdaagse! 32 Sportieve kinderen van de
Kubus gaan meelopen.
Harstikke goed , want lopen is goed voor je gezondheid en bovendien is het samen
lopen ook altijd heel gezellig en draagt bij aan de saamhorigheid.
Alle sportieve avondvierdaagse lopers, alvast veel plezier!

Kindcentrum

2

Personele situatie

2

Verlof, verzuim, op tijd 2
naar school en
leerplicht

www.facebook.com/
dekubus

Juf Nurten afwezig
Zoals u misschien wel gemerkt heeft is juf Nurten al even niet op school. Dit heeft te
maken met haar persoonijke situatie thuis. Haar man is onlangs geopereerd en moet nu
weer herstellen. Binnenkort zal zij af en toe wel weer naar school komen en zult u haar
misschien weer zien en spreken.

Vrije dagen in mei en juni:
30 en 31 mei: Hemelvaart
5 juni: Studiedag
10 en 11 juni: Pinksteren
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Kindcentrum

U heeft al enige tijd niets gehoord van het toekomstige Kindcentrum, maar achter de schermen wordt er hard
gewerkt en zijn er wel ontwikkelingen te melden.
Lieke Thomassen is druk bezig met plannen voor een nieuw gebouw aan de locatie Heindijk. Daarnaast wordt er
gewerkt en nagedacht over het onderwijs in het IKC straks. Het ziet er allemaal heel goed uit en de verwachting is
dat ouders er binnenkort weer bij betrokken gaan worden.

Personele perikelen

Zoals u weet is er een lerarentekort en helaas wordt dit de komende jaren nog niet beter. Wij doen er alles aan om
de formatie voor het nieuwe jaar zo goed mogelijk rond te krijgen voor onze kinderen. Wij zijn aardig op weg,
maar tot nu toe is dat nog niet helemaal gelukt.
Na de zomervakante starten we ook met een paar mensen die afwezig zijn ivm het zwangerschapsverlof. Hiervoor
zijn wij ook aan het zoeken naar vervanging.
Wij hebben 2 vacatures uitgezet en hopen daar respons op te krijgen! Mocht u iemand kennen die wel op de Kubus
zou willen werken als leerkracht, dan houden wij ons aanbevolen!

Verlof, verzuim en op tijd naar school!
Verzuim:

Als kinderen om welke reden dan ook de school verzuimen, meldt dit dan altijd op tijd aan school. Vanaf 8 uur zijn
wij altijd bereikbaar.
Als uw kind onder schooltijd naar de dokter moet bijv, dan sturen wij uw kind nooit alleen naar huis. Het is de
bedoeling dat u uw kind dan op komt halen.

Verlof:

Uw kind kan om bepaalde belangrijke redenen verlof krijgen van school. Hiervoor dient u een verzoek in bij de
directie. De redenen van geoorloofd verlof kunt u vinden op de website van leerplicht, van de gemeente Rotterdam.
Extra vakantie is geen reden voor verlof, behalve als er bijzondere omstandigheden zijn.
Leerplicht let extra streng op ongeoorloofde afwezigheid van kinderen voor of na vakanties en wij zijn altijd verplicht
dit te melden. Als dit gebeurt nodigt Leerpicht u uit voor een gesprek waarin u de reden van de afwezigheid nog
kunt toelichten. Als deze reden niet voldoet dan kan er een boete volgen omdat uw kind ongeoorloofd afwezig is
geweest.
Leerplicht handelt in het belang van uw kind, onderwijs is belangrijk en dat is het enige waar het om gaat.

Op tijd naar school

Al enige tijd besteden we op beide locaties aandacht aan het op tijd naar school komen. Het lijkt soms al beter te
gaan en in sommige groepen gaat het heel goed , maar het lukt nog steeds niet helemaal. Ook hier speelt leerplicht
mocht dit nodig zijn, een rol. Wij gaan nog even door met deze actie en gaan ervan uit dat we een 100% resultaat
gaan halen.

De deur gaat open!

.

De lessen beginnen!

De lessen stoppen!

