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Corona 
We kunnen er niet omheen. Dit schooljaar is er iets unieks gebeurd. De regering heeft 
besloten om de school te sluiten om het Corona virus in te dammen. Een bijzondere situatie 
voor iedereen. Wij leven uiteraard enorm mee met iedereen die door corona iemand heeft 
verloren! 
 
Terugkijkend op deze bijzondere maanden zien we heel veel waar wij trots op zijn: 
* Hoe de kinderen steeds zelfstandiger zijn geworden en zich staande hebben gehouden in  
   een wereld zoals niemand die kende; 
* Hoe alle ouder(s) / verzorger(s) hun uiterste best hebben gedaan om hun kind(eren) te  
   helpen en te ondersteunen bij het volgen van het onderwijs;  
* Hoe de leerkrachten hebben geput uit hun creativiteit om binnen de richtlijnen toch de  
   goede dingen te doen voor de kinderen zodat zij zich blijven ontwikkelen waarbij zij zich  
   razendsnel hebben verdiept in het geven van onderwijs op afstand.  
 
Wellicht kent u het wel. De leerkracht vertelt iets over uw kind dat u eigenlijk niet herkent of 
omgekeerd. De situatie op school en thuis is niet te vergelijken. Op school zijn er andere 
eisen die aan uw kind worden gesteld dan thuis.  
De Coronatijd maakte dat u als ouder veel meer zicht hebt gekregen op wat er van uw kind 
wordt gevraagd op school. 
Wij hebben van meerdere ouders teruggekregen dat ouders dit ook als heel bijzonder 
hebben ervaren en dat het ook maakt dat ze informatie over hun kind ook beter kunnen 
plaatsen. Mooie bijkomstigheid om zo als ouders en school nog beter elkaar te begrijpen en 
te kunnen samenwerken. 
 
We hebben het samen gedaan en daar zijn we trots op! 
 

Een greep hoogtepunten van het afgelopen schooljaar 
Veel communicatie is over corona en de verschillende maatregelen gegaan. 
Je zou bijna vergeten hoeveel mooie dingen er dit schooljaar zijn geweest. 
 
Een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar: 
 
* We hebben een interessante thema-avond gehad over executieve functies en hoe 
spelletjes hieraan kunnen bijdragen.  
De leerlingenraad heeft verschillende spellen uitgekozen en de afgelopen maanden hebben 
de kinderen hier mee kunnen spelen. In de kleutergroepen zijn ook de ‘leen’ spelletjes mee 
naar huis geweest en de reacties zijn heel positief! 
 
* Aan het begin van het schooljaar hebben we met het team een nieuwe visie en 
bijbehorende kernwaarden opgesteld. Deze hebben we toegelicht tijdens een koffieochtend 
waarbij we gesproken hebben met geïnteresseerde ouders.  



 
* Groep 7 en 8 zijn naar het Rijksmuseum geweest. Een geweldige ervaring zo samen in de 
bus naar Amsterdam.  
 
* Groep 8 heeft geen kamp gehad helaas. Het alternatief; een nachtje slapen op school was 
fantastisch! De kinderen hebben toch samen op een fijne manier kunnen stilstaan bij hun 
afscheid van de basisschool.  
 
* Wij zijn een gezonde school. Dat betekent dat wij afspraken hebben rondom de traktaties 
en ook gelukkig tot nu toe jaarlijks schoolgruiten ( groente en fruit) kunnen aanbieden. 
Daarnaast hebben we een geldbedrag ter beschikking gekregen om te werken aan 
gezondheid door kinderen te stimuleren meer te bewegen. We hebben dan ook o.a. 
geweldige goaltjes kunnen aanschaffen voor de kleuters en een mooie basket.  
Op het grote plein is er een lang gekoesterde wens van de kinderen in vervulling gegaan.  
Het voetbalveld heeft nu een hek aan de zijkant waardoor de bal beter op het veld blijft.  
 
 

Vooruitblikken naar komend schooljaar 
* We hebben prachtige boekenseries aangeschaft. De kinderen uit de leerlingenraad hebben 
meegedacht over de boeken die ze graag willen lezen. De afgelopen maanden zijn alle 
boeken voorzien van labels zodat we met beleid onze bibliotheek kunnen gaan gebruiken. 
Komend schooljaar kunnen alle kinderen dan ook hiervan genieten! 

 
* Vanaf 1 augustus gaat onze nieuwe website online. www.kubusopoa.nl 

We zijn heel trots op deze mooie nieuwe lay-out en we hopen dat u als ouder graag gebruik 
zult maken van de website voor het opzoeken van informatie. 
 
* Ons nieuwe rapport is in ontwikkeling. Komend jaar zullen de leerkrachten die zich 
hiermee bezig houden verder onderzoeken welke behoefte er bij u als ouder, de kinderen en 
de collega’s ligt, om zo een rapport te ontwikkelen dat aansluit bij de visie van de Kubus. 
 
* Met behulp van een subsidie krijgen een aantal leerlingen uit groep 7 en groep 8 de 
mogelijkheid om extra rekenen en of begrijpend lezen te volgen na schooltijd. 
Mooi om te zien hoe ouders en kinderen deze kans hebben aangepakt! 
 

 
 

 
                                                                                             
              
 
 

Het team van de Kubus wenst 
iedereen een hele fijne vakantie toe!  

http://www.kubusopoa.nl/

