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Belangrijke data    

 8 september Muziekproject ‘Een reis om de Wereld’ 

 12 september Studiedag 

 14 september Schoolinloop 

21 en 22 september Startgesprekken woensdag 21 september middag en avond en op de 
donderdag 22 september op de middag 

 

 

Ontwikkelingen op De Kubus 

Zoals u wellicht weet zijn scholen en hun teams eigenlijk continu in ontwikkeling. Op de Kubus werkt 

het team al een aantal jaren met ontwikkelgroepen. Deze groepen werken continu aan 

verbeteringen van allerlei gebieden binnen de school. 

 

Rapport 

Om u een idee te geven welke onderwerpen aan gewerkt zijn de laatste jaren kunnen we als 

voorbeeld noemen dat er een groep werkt aan een nieuw rapport. De verwachting is dat deze dit 

schooljaar klaar is en ingevoerd kan worden. 

 

B6-4-All 

Een ander voorbeeld is de ontwikkelgroep inhibitie. Inhibitie betekent eigenlijk gedragsregulering. 

Leren hoe je kunt reageren op dingen die gebeuren. Deze ontwikkelgroep heeft na onderzoek een 

voorstel gedaan naar het hele team om samen B6-4-All (een soort van methode) te gaan gebruiken. 

B6-4-All helpt de leerkrachten om samen met de kinderen, maar indirect ook met ouders, door de 

hele school goede en duidelijke afspraken te maken met elkaar. 

De bedoeling is dat het na een traject van ongeveer anderhalf jaar voor alle kinderen, leerkrachten 

en ouders/verzorgers glashelder is welke afspraken we hebben op school. Dit gaat er voor zorgen 

dat iedereen weet welk gedrag we van elkaar kunnen verwachten op school en daar wordt het 

veiligheidsgevoel van iedereen in school mee versterkt.  En een bijkomend voordeel is dat wanneer 

je in je hoofd niet bezig bent met welk gedrag er ook al weer van je verwacht wordt, je juist meer 

ruimte hebt in je brein om te leren en bezig te zijn met je schoolwerk. 

De komende maanden gaan we stap voor stap met het team en de kinderen werken aan deze 

afspraken en regels, waarbij de leerkrachten steeds het positieve gedrag benoemen en 

benadrukken. En als er toch iets misgaat zorgen we dat we samen dezelfde correcties/consequenties 

toepassen. 

 

Kunst en cultuur 

De ontwikkelgroep kunst en cultuur organiseert ter gelegenheid van de opening van het schooljaar 

een fantastische muziekproject. Op donderdag 8 september gaan alle kinderen aan de slag met zang, 



dans en instrumenten en wordt er afgrond met een voorstelling waarbij alle kinderen twee mensen 

mogen uitnodigen om te komen kijken.  

Verder is deze ontwikkelgroep in samenwerking met het hele team nog andere themadagen aan het 

voorbereiden. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd. 

 

Lees- en luisteronderwijs 

Tenslotte benoemen we graag nog een laatste belangrijke ontwikkeling. Op de Kubus hebben we 

veel aandacht voor taal- en leesonderwijs. Om de kwaliteit hiervan nog meer te verbeteren hebben 

we besloten om gerichter aandacht te schenken aan begrijpend luisteren in groep 1 tot en met 3. 

Daarnaast gaan we in groep 4 tot en met 8 starten met Blink. Deze methode gaan we inzetten, 

omdat het op veel scholen ervoor heeft gezorgd dat met name de leesontwikkeling en het 

leesplezier van kinderen enorm bevordert. Tijdens de Schoolinloop op woensdag 14 september 

zullen de leerkrachten u hier nog wel meer over vertellen. 

 

Meer weten? 

We hopen dat bovenstaande informatie u een beetje een beeld geeft aan welke ontwikkelingen we 

op de Kubus gaan werken komend schooljaar. Mocht u meer willen weten over een van de 

besproken onderwerpen bent u van harte welkom om de leerkracht van uw kind ernaar te vragen, 

daarnaast staan IB en directie u ook graag te woord. 

 

Schoolinloop 
Woensdag 14 september is de schoolinloop/informatiemiddag. U bent deze middag samen met uw 
zoon/dochter van harte welkom om in de groep van uw kind(-eren) naar binnen te lopen en  
informatie te ontvangen over de gang van zaken in de groep.  
De schoolinloop is van 15.30 uur t/m 16.30 uur.  
 
Verzuim- en verlof regeling  
• In de schoolgids staan de algemene regels m.b.t. verzuim/verlof  (4.3 blz 18,19 en 20) op   
              www.kubusopoa.nl.  
• Bij de vijfde ziekmelding, in één schooljaar, is de school verplicht dit te melden bij de GGD.  
• Bij 5x te laat komen zal er een gesprek met ouders plaatsvinden.  
• Bij 10x te laat komen moet er een verplichte melding naar de leerplichtambtenaar gedaan  
              worden   
Wij willen u hier graag in meenemen zodat we gezamenlijk niet voor ‘verrassingen komen te staan’.  
Verlof kunt u aanvragen bij meneer Eildert of meneer Jeroen.  
  
IKC Actief 

IKC Actief gaat weer van start! U kunt uw kind(-eren) inschrijven via www.ikc.actiefalmelo.nl. 

De eerste periode is van maandag 19 september t/m vrijdag 14 oktober. 

Voor hulp bij het inschrijven kunt u naar school komen op woensdag 7 september van 14.00 uur t/m 

15.00 uur. 

 

Privacy – gebruik foto’s toestemming verlenen in Social Schools  
Een groot deel van onze informatieverstrekking en communicatie verloopt via Social Schools.  
Voor u als ouder voor alle duidelijkheid goed om te weten dat wij daarbij de volgende afspraken 
hanteren:  
Social Schools wordt gebruikt voor:  
 -Informatieverstrekking. Bijvoorbeeld algemene informatie vanuit directie + maandelijks het 
Bloknootje;  

http://www.kubusopoa.nl/
http://www.ikc.actiefalmelo.nl/


-Planning van de jaarlijks terugkerende oudergesprekken;  
-Het delen van bijzondere activiteiten en uitstapjes uit de groepen;  
-Organisatie voor uitstapjes e.d. op het moment dat er bijv. vervoer nodig is;  
-Een korte mededeling en of aangeven dat er behoefte is om een afspraak te maken kan vanuit de 
groepsleerkracht en uiteraard vanuit u als ouder.  
   
Via Social Schools willen we graag gebruik maken van de mogelijkheid om u op de hoogte te houden 
van allerlei activiteiten op school door middel van het delen van foto’s en filmpjes die gemaakt zijn 
tijdens schoolactiviteiten.  
Deze foto’s zijn dan alleen zichtbaar voor de ouders en kinderen van school (bv. Sinterklaas) of voor 
de groep van uw kind (bv. een excursie). We willen u vragen terughoudend te zijn in het delen van 
foto’s en filmpjes buiten de veilige omgeving van Social Schools. 
 
In het kader van de Privacy-wetgeving hebben wij apart uw toestemming nodig om gebruik te 
kunnen maken van het delen van foto’s en/of filmpjes via Social Schools.  
 
Wilt u toestemming geven via de knop ‘mijn kinderen’ in Social Schools voor 16 september 2022. 
Vanaf die datum kunnen wij dan uitgaan van uw keuze. Veel ouders zullen dit al hebben gedaan 
vorig jaar maar wij zijn verplicht om u hier jaarlijks op te wijzen.  
Wilt u later in dit jaar uw keuze wijzigen dan is dat geen probleem, maar verzoeken wij u wel dit 
apart door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.  
In de bijlage ziet u hoe u en waar op de website of app van Social Schools toestemming kunt geven.  
   
Social Schools is voor ons niet het communicatiemiddel om inhoudelijk zaken te bespreken over uw 
kind.  
Mocht u wel iets inhoudelijks willen bespreken dan kunt u dit altijd aangeven zodat er een afspraak 
kan worden gemaakt.  
Groepsleerkrachten reageren gedurende werktijden (tussen 8.30 en 17.00) op berichten waarbij dit 
tussen 8.30 en 14.00 uiteraard in principe ook niet gebeurt omdat de leerkrachten dan lesgeven.  
Het kan ook uiteraard voorkomen gezien andere werkzaamheden dat u niet op dezelfde dag een 
antwoord krijgt op uw bericht.  
 

 


