
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 oktober 2021 

IN DEZE NIEUWSBRIEF 
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2 Studiedag 15-10 
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7 Roken 

8 Schoolfruit   

     

1.Beste ouders/verzorgers 
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief voor de herfstvakantie.  
 
Wat hebben we met elkaar een fijne start gemaakt van het 
schooljaar. We hebben een stevig team waardoor we in de 
school stabiliteit en rust ervaren. We hopen dat u dit ook zo 
terug krijgt via uw kind.  
 
We merken ook dat er nu met het oog op corona weer steeds 
meer kan. We hebben de koffieochtenden van alle groepen als 
zeer waardevol ervaren. We kregen dit ook terug van ouders. 
“Leuk om even in de klas te zijn, de juf/ meester te zien en 
andere ouders te leren kennen".  
 
De afgelopen weken hebben we niet stil gezeten. In alle groepen 
is er enorm hard gewerkt. We hebben al aardig onze draai 
gevonden met de nieuwe rekenmethode "Getal en ruimte". Leuk 
om te merken dat de kinderen deze nieuwe methode heel 
prettig vinden. Wij zien ook dat we op deze manier samen met 
goede rekendidaktiek een kwaliteitsslag kunnen maken.  
 
Onze kerntaak is goed onderwijs geven. Hier zetten we ons 
dagelijks voor in. 
 
Bij deze nieuwsbrief een speciale vakantie groet van ons team! 
Een fijne herfstvakantie. We hopen alle leerlingen op maandag 
25 oktober weer op school te zien.  
 
Groet namens het hele team.  
Willemijn Rozenberg (schoolleider) 
Marga van Keken (teamleider) 
 
2. Studiedag vrijdag 15 oktober 
Vandaag, op de dag dat de nieuwsbrief verschijnt, is er een 
studiedag waarbij de leerlingen vrij zijn en het team gezamenlijk 
werkt aan de schoolontwikkeling.  
 
Het gehele team is vandaag aanwezig op de onderbouwlocatie. 
Samen hebben we het over hoe we nog beter kunnen inspelen 
op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen en hoe we dit 
vastleggen. Jeroen Remy is een onderwijsexpert als het gaat om 
groepsdynamiek en om gedrag van leerlingen. Hij heeft een paar 
dagen met ons meegelopen. Hij zal ons vertellen wat hij gezien 
heeft. Wat is kenmerkend voor de leerlingen van De Kubus? Wat 
vraagt dit van onze aanpak? Waar zijn we als team sterk in? 's 
Middags luiden we met elkaar als team de vakantie in en lunchen 
we in een restaurant in de stad.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

 

18-10 t/m 22-10 

HERFSTVAKANTIE 

Dinsdag 09-11 

Studiedag onderbouw 

Groep 1 t/ 4 VRIJ 

Donderdasg 11-11 

St Maarten 

Zaterdag 13-11 

Aankomst Sinterklaas  

Week 46  

Start levering schoolfruit 

Week 22-11 t/m 26-11 

Gespreksweek 

 

3.Update juf Natascha  
Lieve ouders, 
 
Voor jullie is het lang stil geweest rondom mij, dus de hoogste 
tijd om van mij te laten horen. 
 
Inmiddels ben ik bijna 5 maanden aan het revalideren. Het is 
hard werken, maar het werpt z'n vruchten af. In mei strompelde 
ik nog achter een rollator, inmiddels heb ik een loopstok en lukt 
het steeds beter om stukjes zonder stok te lopen. 
 
Vorige week heb ik een intakegesprek gehad bij een 
ergotherapeute. Naast het fysieke stuk heb ik namelijk ook veel 
moeite met het verwerken van alle prikkels (bewegingen, 
geluiden om mij heen). Het gevolg dat ik bij overprikkeling 
moeite heb met mijn evenwicht te houden en soms ook omval, 
rechterkant (waar de uitval ook was) van mijn lijf loodzwaar 
aanvoelt en alles erg veel energie kost. 
 
Ik sta te popelen om daarmee aan de slag te gaan en ook hierin 
stappen te maken! 
 
Ook sta ik harstikke te popelen om "gewoon" weer aan het werk 
te gaan! Ik ben in de afgelopen maanden regelmatig even een 
momentje op school geweest. En toch..... 5 maanden zonder te 
werken met de kinderen, ouders en collega's van De Kubus is 
gewoon lang zat! 
 
Ik zet mijn schouders er weer onder en ga er vanuit dat ik snel 
weer kan doen waar ik zo van hou.... lesgeven!!! 
 
Groetjes, 
Natascha  
 
4.Promotiefilm De Kubus 
Op maandag 11 oktober en dinsdag 12 oktober is er gefilmd bij 
ons op school. Wij willen graag ook naar buiten uitstralen en 
laten zien welke mooie dingen er in de school gebeuren. Op 
maandagochtend verliep daarom de start op de Spaarnestraat 
iets anders. We danken u voor uw begrip. We willen ook 
iedereen bedanken die heeft meegewerkt. We hopen u snel het 
resultaat te kunnen laten zien.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

5. Legostudio 
Zoals u weet hebben we een fantastische Legostudio in ons 
gebouw aan de Noordewierweg. Alle bovenbouwgroepen 
hebben dit schooljaar al lessen gevolgd in de Legostudio. Ook 
Nick gaat na de herfstvakantie in de groepen 1 t/m 8 ICT lessen 
geven. Onder anderen door middel van deze lessen besteden we 
aandacht aan wetenschap en techniek en 21e vaardigheden. 
 
6. Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek 
Vorig jaar hebben we u gevraagd mee te doen aan een 
tevredenheidsonderzoek. Dit was ook voor de leerlingen en 
personeelsleden. Hierbij willen we u graag een terugkoppeling 
geven van de resultaten.  
 
We zijn trots op de resultaten maar zien ook mogelijkheden om 
ons zelf te verbeteren. Hieronder een concrete weergave. We 
hebben concrete doelstellingen opgenomen in ons jaarplan.  
 
Leerlingtevredenheidspeiling 
Van onze school hebben 102 leerlingen de vragenlijst ingevuld.   
  
Leerlingen geven De Kubus gemiddeld een 8.1. Dit is gelijk aan 
het gemiddelde van andere KPOA scholen en aan het 
gemiddelde van andere scholen.   
  
KPOA vragen 
95% van de leerlingen kent de klassenregels goed.   
De lessen levensbeschouwing of godsdienst worden 
gewaardeerd met een 7,0 (KPOA gemiddelde is een 6,5).   
  
Veiligheid   
84% van de leerlingen voelt zich veilig op of rond school.   
19% van de leerlingen geeft aan wel eens gepest te worden.   
  
Op school   
Leerlingen geven de uitleg van de juf/meester een 8,8. Dit is ook 
gelijk aan het gemiddelde van andere KPOA scholen en het 
gemiddelde van andere scholen.  
 

                             De Kubus            KPOA scholen   Alle scholen    
 Uitleg van de 
juf/meester  

 8,8   8,8   8,8    

 Juf/meester helpt 
indien nodig  

 8,8   8,8   8,8    

 Tevreden over wat 
je leert  

 8,5   8,5   8,8    

 Duidelijkheid 
schoolregels  

 8,5   8,5   8,5    

 Leuk op school   7,1   7,5   7,5    
 Leuke klas   6,7   7,3   7,3    
 

 



 

Oudertevredenheidspeiling 
Van onze school hebben 80 ouders en verzorgers de vragenlijst 
ingevuld.  
 
Ouders geven de school een gemiddeld cijfer van 7,4, dit is hoger dan 
het KPOA gemiddelde van 7,3.  
 
Tevredenheid  
De tevredenheid van de leerkracht wordt door de ouders gewaardeerd 
met een 8,0. De duidelijkheid van de schoolregels, de manier van 
communiceren door de schoolleiding en de vieringen op school krijgen 
van ouders gemiddeld een 7,2.  
 
   De Kubus   KPOA scholen  
 
Deskundigheid van de 
leerkracht  

 
8,0  

 
7,7  

Nieuwsbrief van de school  7,9  7,6  
Houden aan gemaakte 
afspraken  

7,6  7,5  

Wat kind leert op school  7,5  7,2  
Inbreng en mogelijkheden 
om mee te denken  

7,4  6,9  

Vieringen op school  7,2  7,1  
Manier van communiceren 
van de schoolleiding  

7,2  7,1  

Duidelijkheid van de 
schoolregels  

7,2  7,3  

 
Personeelstevredenheidspeiling 
Van onze school hebben 25 personeelsleden de vragenlijst 
ingevuld. Het responspercentage voor de peiling is 100%.   
 
Tevredenheid  
Personeelsleden waarderen het met plezier naar het werk gaan 
met een 8,4. Dit is hoger dan het KPOA gemiddelde van 8,0.  
 
 
 
Met plezier naar 
werk  

 
De Kubus         KPOA 
 
 
8,4  

 
scholen 
 
 
8,0  

Begeleiding bij 
ziekte  

8,0  7,8  

Begeleiding bij de 
preventie van 
ziekteverzuim  

7,8  7,3  

Nakomen van 
afspraken/besluiten  

7,5  7,1  

Nieuwsbrief van de 
school  

7,4  7,8  

Vieringen op school  7,2  7,3  
Uitdragen identiteit  7,2  7,1  
Effectiviteit van 
vergaderen  

7,1  6,8  

Betrokkenheid van 7,1  7,0  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Locatie onderbouw 

Spaarnestraat 2 

3812 HG Amersfoort 

 

Locatie bovenbouw 

Noordewierweg 235 

3812 DH Amersfoort 

 

T 033 461 72 21 

kubus@kpoa.nl 

www.kbsdekubus.nl 

Gedurende het schooljaar zullen we leerlingen, ouders en 
teamleden uitdagen om over de resultaten met elkaar in gesprek 
te gaan. Met ouders zullen we dit bijvoorbeeld doen binnen de 
denktank.  
 
8. Roken  
In het Soesterkwartier wordt onder andere door de 
Kinderwijkraad veel aandacht besteedt niet roken. Het doel 
is om "Ieder kind rookvrij op te laten groeien".  Rondom de 
school (Spaarnestraat en Noordewierweg) zien we regelmatig 
ouders roken rondom het brengen en halen van de kinderen. We 
willen u vragen dit niet te doen rondom de school. Op deze 
manier zetten we stappen richting de "Rookvrije generatie".  
 

9. Schoolfruit 
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het gratis 
schoolfruit. In de week van 15 november is de eerste levering. 
Vanaf die week zijn de fruitdagen op woensdag, donderdag en 
vrijdag. 
Uw kind(eren) hoeven dan geen 10 uurtje meer mee te nemen of 
indien u denkt dat ze het fruit niet lusten of dat het niet genoeg 
is mag u iets extra’s van fruit of een boterham meegeven. 
 
 
 


