
Het Bloknoot♪e   Partner van IKC de Riet 

April 2021 
  

Belangrijke data    

 1 april   Studiedag  

 2 april   Goede Vrijdag 

 5 april   2e Paasdag 

20 april  Eindcito groep 8 

21 april  Eindcito groep 8 

23 april  Koningspelen 

27 april   Koningsdag 

28 april   Studiedag 

 

Deze maand het Bloknootje met aandacht voor: 
Rots en Water filmpje 

Aanmelden nieuwe leerlingen  

Koningsspelen  

Vacature MR 

Huiswerkbeleid 

IKC activiteit 

 

 

 
Rots en Water 
In bijgevoegde link wordt op een hele mooie manier laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken. 

Samenwerken doe je overal: op school, thuis, bij de BSO, op het voetbalveld of bij een andere vereniging; je 

hebt elkaar nodig om verder te komen!  

Als je allebei heel opstandig bent (te rotsig), botst dat en dat doet pijn. Maar wanneer je altijd de ander volgt 

(te waterig) zal je nooit je eigen dromen kunnen waarmaken. Het is dus heel goed om beide eigenschappen te 

beheersen of om dat te trainen tijdens de Rots en Waterlessen. 

Bekijk het filmpje samen met uw kind(eren) en bespreek het filmpje eens daarna. Misschien kan uw kind(eren) 

zelfs al wat Rots en Water eigenschappen benoemen die in het filmpje te zien zijn. Veel kijk plezier! 

Ga naar YouTube:      https://youtu.be/_X_AfRk9F9w  

Titel: ‘Bridge’ door Ting Chian Tey 

  

https://youtu.be/_X_AfRk9F9w


Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wordt uw zoon/dochter binnenkort of komend schooljaar 4 jaar en wilt u uw kind aanmelden, bel 
dan met 0546-455040 om een afspraak te maken voor een intakegesprek.   
Dit jaar zal er geen officiële Open Dag worden gehouden i.v.m. Corona maar u bent u altijd welkom 
om informatie te krijgen over onze school.  
Wilt u dit doorgeven als u mensen in uw omgeving kent voor wie dit  geldt.  

 

 
 

Koningspelen 2021 
Vrijdag 23 april organiseren we weer de Koningsspelen! 

In verband met Corona, dit jaar helaas niet op bij de sportverenigingen maar "gewoon" op school met de eigen 

groep.  

Iedere groep krijgt, apart van elkaar, een sport en spel programma aangeboden.  

Dit programma wordt gemaakt door een aantal studenten van het ROC Sport en Bewegen.  

Meer informatie krijgt u via Social Schools. 

We gaan er een leuke dag van maken! 

 

Herhaling oproep vacature ouder voor de MR 

De medezeggenschapsraad (MR) van de Kubus is op zoek naar 1 actieve en spontane ouder die de MR komt 

versterken met ingang van schooljaar 2021-2022! 

De MR is een officieel inspraakorgaan en heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen 

(ouders en team) medezeggenschap te geven. In de MR komen alle zaken aan de orde die er op school spelen. 

De MR is een actieve club die met behulp van ouders en leerkrachten meehelpt met het ontwikkelen van de 

school. De MR komt 8 keer per schooljaar bijeen. Hoe kunt u zich opgeven? 

Stuur een mail met de volgende informatie naar medezeggenschapsraad@kubusopoa.nl 

• Wie bent u? 

• Waarom wilt u in de MR? Korte motivatie. 

• Een recente (pas)foto 

Graag reageren voor maandag 12 april 2021. 

Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing plaatsvinden. 

Mocht dit aan de orde zijn, dan volgt er verdere informatie over hoe dit zal worden georganiseerd. 

 

Huiswerkbeleid 
De afgelopen periode zijn we met het team bezig geweest met het ontwikkelen van een doorgaande lijn op het 
gebied van huiswerk. Het is belangrijk voor de kinderen om stapsgewijs goed te leren omgaan met huiswerk. 
Het doel van huiswerk is dat kinderen zich o.a. ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid; 
verantwoordelijkheid nemen voor het huiswerk, houden aan afspraken en leren plannen.  
Op deze manier werken de kinderen aan eigenaarschap.  Huiswerk krijgen de kinderen van groep 1 t/m groep 
8 waarbij het natuurlijk zo is dat hoe ouder de kinderen worden, de hoeveelheid huiswerk en de eisen 
toenemen.  
Een belangrijk uitgangspunt bij huiswerk is dat het weer terug moet naar school en dat er iets mee wordt 



gedaan in de groep. Dat kan zijn het huiswerk samen bespreken met juf of meneer maar ook kan het zijn dat 
het wordt nagekeken door de leerkracht.  
U als ouder bent een belangrijke schakel in het leren omgaan met het huiswerk van uw kind. 

Het huiswerk wordt immers thuis gemaakt en u hebt daar een begeleidende rol in. 

Zo ondersteunen we allemaal vanuit een eigen rol de kinderen bij hun ontwikkeling. 

Met het team en met input van de MR zijn we tot een aantal tips gekomen die u als ouder het begeleiden thuis 

gemakkelijker kunnen maken: 

- Zoek een vaste goede werkplek voor uw kind: kies een plek in een rustige omgeving bv. de eigen slaapkamer.  

  Zorg ervoor dat uw kind niet gestoord wordt. 

-Hou de werkplek samen met uw kind opgeruimd. Veel spulletjes op het bureau leidt af. 

-Kijk samen met uw kind per week wat het huiswerk is en maak samen een planning. 

-Wanneer uw kind problemen heeft zich langer te concentreren, las dan een pauze in en ‘hak’ het huiswerk in  

  tweeën. 

-Laat uw kind het huiswerk niet maken vlak voor het slapengaan. 

-Als uw kind vastloopt in het huiswerk, stel dan vragen die naar het antwoord leiden. Door het stellen van  

  vragen zal uw kind stapje voor stapje het probleem oplossen en vertrouwen krijgen in zijn of haar eigen  

  kunnen. 

- Loop met uw kind het huiswerk nog even na voor het moet worden ingeleverd. 

- Geef complimenten. 

 Meer informatie over het huiswerk in de groep van uw kind, krijgt u van de leerkracht. 

 

IKC Actief 

Op woensdag 31 maart en woensdag 7 april organiseert meneer Jochem na schooltijd allerlei leuke spellen en 

activiteiten bij voetbalclub DRC! 

Groep 3 t/m 5 van 14.30 uur tot 15.15 uur en groep 6 t/m 8 van 15.30 uur tot 16.15 uur. 

Kinderen kunnen zich gratis inschrijven via https://www.ikc.actiefalmelo.nl/.  

 

 

 

https://www.ikc.actiefalmelo.nl/


  


