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Agenda
15 nov t/m 6 dec
Voel je sterk
Groep 5 t/m 8
19 t/m 22 november
Voortgangs
gesprekken

23 november
Studiedag, alle kinderen
vrij
5 december
Sinterklassfeest
19 december
Kerstdiner
21 dec t/m 6 januari
Kerstvakantie

In dit nummer:
Voortgangs
gesprekken

1

Ouderbijdrage

1

Partnerschapsteam 1
Gezonde voeding

2

Kinderboeken
verkoop

2

Voortgangsgesprekken 19 t/m 22 november
Volgende week vinden de eerste voortgangsgesprekken van dit schooljaar plaats.
Hiervoor zal het IK-rapport samen met u en uw kind worden besproken naast het
document wat door de leerkracht is ingevuld.
Dit schooljaar zal de planning van de gesprekken zoveel mogelijk met Parro
plaatsvinden. Heeft u nog geen Parro dan ontvangt u een uitnodiging op papier.
Ouderbijdrage
Op de Kubus vragen we een ouderbijdrage van € 20,00 per jaar per kind.
Dat komt neer op een bedrag van 2 euro per maand per kind, ofwel 50 cent per week.
De bijdrage is vrijwillig en niet verplicht, maar wel heel belangrijk voor uw kind.
Hiervan worden allerlei leuke extraatjes betaald. Deze extraatjes kunnen niet uit ons
schoolbudget worden betaald.
Gelukkig betalen veel ouders die 20 euro gewoon, maar helaas nog niet iedereen.
Ik wil een beroep doen op alle ouders om solidair te zijn en allemaal de bijdrage te
betalen. Als er meer geld binnenkomt, als alle ouders wel betalen, dan kunnen we óf
meer uitgeven en leukere dingen doen of de keus maken om het schoolfonds te
verlagen!
Wat wordt er betaald van de ouderbijdrage?

De kosten voor het Sinterklaasfeest zijn € 6,50 per kind.
Hiervan wordt het volgende betaald:
De cadeautjes voor de kinderen,
De lekkernijen, zoals de mandarijnen en het strooigoed
De bijdrage voor de aanwezigheid van de Sint en Pieten
op beide locaties

De kosten voor het Kerstfeest zijn € 3,00 per kind.
Dit wordt besteed aan:
De versieringen voor Kerst zoals bijv kerstbomen en kerstverlichting, die af en toe
vernieuwd moet worden of ook gehuurd wordt.
Lekkernijen voor in de kerstboom bijvoorbeeld om het kerstfeest compleet te
maken.
En verder:

De extraatjes voor de feesten, sportdagen en uitstapjes. Bijvoorbeeld het huren
van de springkussens met Koningsdag en iets te eten en drinken bij de
avondvierdaagse

Kosten voor het openbaar vervoer die wij als school niet vergoed krijgen bij
uitstapjes naar bijv een sportevenement, naar het VO of naar het theater.

Het jaarlijks abonnement van de speeltuin voor de beide locaties etc.
.
Heeft u voor dit schooljaar nog niet betaald, wees solidair
en betaal de bijdrage uiterlijk voor 1 december 2018 :
Rekeningnummer: NL64RABO0120876132 t.n.v : De Kubus OR
Vermeldt u dan de naam van uw kind en de groep
Partnerschapsteam
Vorige week is het partnerschapsteam bij elkaar geweest. Het partnerschapsteam is een
denktank van ouders en leerkrachten én dit schooljaar ook met een directielid.
Samen wordt er kritisch gekeken naar de zekerheden van de Kubus. Doen we nog de
goede dingen? Wat kan misschien nog beter!
De zekerheden van de Kubus bevatten de 6 zekerheden die
ouders hebben, maar ook de 6 zekerheden die de leerkrachten
hebben, met als doel de kinderen zo goed mogelijk te helpen
bij hun ontwikkeling en bij het leren.
Zie ook de bijlage met de 6 zekerheden!
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Nieuws vanuit de ouderkamer
Voorlichting in de ouderkamer
De schooldiëtiste Ilse de Vette geeft voorlichting in de ouderkamer over op de locatie Heindijk.
Het thema is ‘Gezonde voeding’.
Inhoud van de voorlichting:
Wat heeft mijn kind nodig om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen?
Wat geef ik mijn kind te drinken?
Hoe zorg ik dat mijn kind ‘s morgens goed ontbijt? Is het te veel, is het te weinig? Zijn dit vragen die weleens
door uw gedachten gaan?
Kom dan op dinsdagochtend 13 november van 08.30 tot 09.30 uur naar de voorlichting ‘Gezonde voeding’.
Naast het bespreken van deze vragen is er gelegenheid voor het stellen van andere vragen hierover en gaan we met
elkaar in gesprek over voeding. Ook wanneer u geen vragen heeft bent u uiteraard van harte welkom. Wellicht kunt u
nog leuke tips en adviezen krijgen!
Nederlands taalles voor anderstaligen
In januari 2019 willen we bij voldoende deelname starten met de cursus Nederlands voor anderstaligen op de locatie
Heindijk, die georganiseerd gaat worden door Zadkine.
Inhoud van de cursus:
-Niveau A1 en A2
-Rekenen en digitale vaardigheden
-Staatsexamen 1
U leert in het Nederlands spreken, lezen, schrijven en luisteren op uw eigen niveau.
Intake:
Om te zorgen dat u op de juiste cursus komt, wordt u uitgenodigd voor een toets om te bepalen welk taalniveau u
heeft. Ook wordt besproken met welk doel u de cursus wilt doen.
Hoe lang:
Cursussen duren tussen de 10 en 30 weken. Dat is afhankelijk van hoe goed u de Nederlandse taal al kent en
hoeveel tijd u heeft om aan de cursus te besteden.
Examen en diploma:
U sluit de cursus af met een examen en kunt een erkend diploma behalen
Inschrijven:
Inschrijfformulier kunt u ophalen of gelijk invullen in de ouderkamer.
Als vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Nurten Gonul (medewerker
Ouderbetrokkenheid)
Op de locatie Heindijk maandag en dinsdag 010-4830737
Op de locatie Oldenoord donderdag en vrijdag 010 4829188

Kinderboekenwinkel op de Kubus Heindijk
U komt toch ook a.s. woensdag 14 november
naar de boekenwinkel op de Kubus.
Nieuwe boeken voor leuke prijzen!
Zo goedkoop vindt u ze niet in een
gewone boekenwinkel.

