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1. BESTE OUDERS/VERZORGERS 
 
We zitten midden in de Sinterklaastijd. De school is versierd en 
overal klinkt Sinterklaasmuziek. We zien erg uit naar maandag. 
Dan brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school.  
 
Met herfstachtig weer zijn er ook weer vaker mensen ziek. 
Gelukkig kunnen we uitval van leerkrachten over het algemeen 
goed opvangen. We informeren u hier steeds zo goed mogelijk 
over.  
 
We wensen u een heerlijk Sinterklaas weekend!  
 
Namens het gehele team.  
 
Willemijn Rozenberg 
Schoolleider  
 
Wist u dat…. 

• Er op de onderbouw een echt politiebureau is ingericht?  

• De heks moest verhuizen uit het speelhuis bij groep 1/2C 
maar dat Sinterklaas er nu woont?  

• Een groot deel van het team van De Kubus en de 
kinderen van de groepen 7 en 8 tegenwoordig boks 
lessen volgen?  

• Sinterklaas op 5 december de kinderen van De Kubus 
bezoekt?  

• De kinderen op de bovenbouw facejes kunnen verdienen 
als zij rustig in de gang en op de trappen lopen en rustig 
op de gang werken. Als zij genoeg facejes hebben 
verdiend krijgt elke klas een kwartier langer pauze.  

 

Even voorstellen 
In iedere nieuwsbrief stellen  vaste medewerkers uit ons team zich 
aan u voor. Zij leert u het hele team kennen. Dit keer Brigit: 
 
Ik ben Brigit Schalkx en ik neem de gelegenheid om mijzelf even 
voor te stellen. Ik werk als leerkracht en specialist “jonge kind” op 
de onderbouw van De Kubus. Naast mijn werk als 
groepsleerkracht heb ik, in mijn rol als specialist, extra aandacht 
voor het verstevigen van het onderwijs aan het jonge kind. Onze 
visie, waarin het spelend- en ontdekkend leren centraal staat, ligt 
hieraan ten grondslag.  
Dit betekent in de praktijk dat ik zorg draag voor activiteiten en 
de inrichting van het speel-leerplein wat gekoppeld 
is aan de groepen 1, 2 en 3.   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ik begeleid hier kinderen uit verschillende groepen en bied 
daarbij extra spel- en taalondersteuning.   
Naast mijn werkzaamheden op het speel-leerplein werk ik ook 
samen met collega's binnen de klas. Op die momenten trekken we 
samen op en kan ik mijn kennis direct in de praktijk delen.   
Het is een feestje om op deze manier, samen met collega's, te 
werken aan het optimaliseren van het kleuteronderwijs op De 
Kubus en onze jonge kinderen datgene te bieden wat ze nodig 
hebben. 
Ik zou jullie graag willen uitnodigen om eens een kijkje te komen 
nemen op het speel-leerplein!  
 

Jonne Grootevheen 
We zijn heel blij dat we een goede vervanger voor Geraldine 
hebben kunnen vinden. Dat is in deze tijd van het nijpende 
lerarentekort geen vanzelfsprekendheid. Jonne Grootevheen 
heeft een aantal keren bij ons ingevallen waarbij ze erg 
enthousiast was over De Kubus. Zij heeft veel affiniteit met de 
bovenbouw en heeft al laagdrempelig een dag meegedraait in 
groep 7. Jonne zal Geraldine vanaf de kerstvakantie tot de 
zomervakantie vervangen waarbij ze werkt op dinsdag en 
woensdag. Nick kent de groep natuurlijk al erg goed en wil graag 
zijn verantwoordelijkheid nemen voor de leerlingen. Hij zal vanaf 
de kerstvakantie een dag extra werken in groep 7 zodat hij ook de 
eindverantwoordelijkheid kan dragen. Jonne zal ook de maandag 
werkzaam zijn in groep 5A doordat Nick minder beschikbaar is 
door zijn werkzaamheden in groep 7.  
 
Sinterklaas op De Kubus 
Vrijdag 18 november heeft u via Social Schools informatie 
ontvangen over de Sinterklaasviering op De Kubus. Sinterklaas 
komt maandag 5 december rond 8.45 uur op de Spaarnestraat op 
bezoek. Hij zal daar worden ontvangen door de kinderen uit de 
groepen 1-5. Ouders zijn van harte welkom om te blijven kijken. 
Wij willen u wel vragen om buiten bij de kerk te gaan staan achter 
de kinderen 
 

Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen op dinsdag een stukje 
bleekselderij, op woensdag een appel en op donderdag een 
sinaasappel. Lust uw kind het fruit niet wat er uitgedeeld wordt, 
wilt u hem/haar die dag dan een ander stuk fruit mee geven? 
Alvast bedankt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gevonden voorwerpen 
Deze fietsjes staan al een paar weken op school. We horen het 
graag als iemand deze mist. Als we niets horen, dan gaan ze naar 
de peuterschool. Op beide locaties liggen een aantal gevonden 
voorwerpen. Mist u een trui o.i.d. kijkt u er dan vooral even 
tussen. De gevonden voorwerpen liggen van 6 t/m 9 december op 
de tafels in de aula op de Spaarnestraat en op de banken op de 
Noordewierweg. Alle spullen die 9 december niet opgehaald zijn 
gaan naar de Kledingbank.  
 
 
Fietsen in de rekken 
Wilt u er op letten dat uw kind (eren) hun fietsen in de rekken op 
het schoolplein plaatsen. Op de bovenbouw worden regelmatig 
fietsen voor de GGD geplaatst. Dit is niet de bedoeling. Hartelijk 
dank.  
 
Workshops groepen 4 t/m 8 
Na de kerstvakantie starten de workshops voor de groepen 4 t/m 
8 weer. De eerste middag zal op donderdag 19 januari 
plaatsvinden. De vorige workshops waren ingevuld door de 
leerkrachten zelf. Het lijkt ons leuk om ouders hierbij te betrekken 
en uw talenten en kennis in te zetten bij de volgende ronde 
workshops. Naast kunstzinnige invulling zoals schilderen, 
tekenen, kleien enz. kunt u ook denken aan: muziek, dans, 
bijzondere sporten, koken/bakken, verzorging (nagels, schmink, 
haar), bouwen (houtbewerking, zagen, enz) of techniek. (Bijna) 
alles is mogelijk! Houd er rekening mee dat u 3 weken met 
dezelfde groep aan één project werkt. 
Lijkt het u leuk om na te denken en invulling te geven aan deze 
middagen, wilt u dan een mailtje sturen naar de leerkracht van uw 
kind? Uiteraard wordt u tijdens de workshop ondersteund door 
een leerkracht. Ook kunt u zich samen met een andere ouder 
opgeven. 
Specificaties: 
Waar: bovenbouw 
Wanneer: 19 januari, 26 januari en 2 februari 2023 
Hoe laat: 12:45 tot 14:00 uur 
Ouders die geen eigen invulling willen geven aan de workshops, 
maar wel een handje willen helpen zijn ook meer dan welkom! U 
kunt dan reageren met "Ik wil me aanmelden als hulpouder". 
Wij kijken uit naar de reacties! 
Met vriendelijke groeten, 
De leerkrachten van groep 4 t/m 8 
 
 



 

Flessenactie 
Op beide locaties staat nog steeds een kar waarin we lege flessen 
verzamelen. Wilt u lege flessen doneren? Lever ze dan in op een 
van beide locaties. De opbrengst gaat naar de feesten en de 
vieringen voor de kinderen. Hartelijk dank.  
 
Bezoek  van Oegandese schoolleiding  
Dinsdag kregen wij bezoek van de schoolleiding van de Namaale 
Progressive School in Oeganda. Juf Danelle uit groep 5 is hier vorig 
jaar met haar familie op bezoek geweest. Wat was dit leuk voor 
de kinderen. Internationalisering en (wereld)burgerschap in de 
praktijk in je eigen klas. Ook de schoolleiding keert terug naar 
Oeganda met heel veel nieuwe ideeën.  
 
Bericht van ABC Soesterkwartier 
Hieronder vindt u een aantal activiteiten die de komende maand 
worden georganiseerd. Wilt u meer informatie over alle 
activiteiten, kijk dan even op: ABC Soesterkwartier 
 
Gezocht: Kinderburgemeester! 
Woon je in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen en zit je in groep 
7? Misschien word jij dan wel de 1e kinderburgemeester van de 
gemeente Amersfoort! Kinderburgemeester word je niet zomaar. Je 
moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Lees er alles over op de website van de gemeente Amersfoort. 
 
Engelenactie – Soesterkwartier 
In de donkere dagen voor Kerst kan iedereen wel een beetje extra liefde 
en licht gebruiken. Doe mee aan de Engelenactie in het Soesterkwartier! 
Verras, in het geheim, een mede-soesterkwartierder. Wil je meedoen? 
Kijk gauw op: http://www.engelenactie.nl/ - Samen laten we het licht 
van Kerst stralen in ons Soesterkwartier. 
 
Kerstverlichtingsroute 
Doe je mee? Maak het Soesterkwartier de mooist verlichte wijk van de 
stad! Verlicht je huis, sla de handen ineen met je buren en pak uit. Doe 
dit uiterlijk op 6 december 2022 en wij maken er weer een mooie 
Kerstverlichtingsroute van! Mag jouw straat niet op de route 
ontbreken? Meld je aan: info@soesterkwartierverlicht.nl 
 
Zaterdag 10 t/m woensdag 28 december – Soesterkwartier verlicht 
-   https://soesterkwartierverlicht.nl/ 
De kerstboom is terug! Voor het derde jaar op rij brengt een grote 
kerstboom in het hart van het Soesterkwartier verlichting in onze wijk 
en zijn er een heleboel initiatieven om ook symbolisch het 
Soesterkwartier te verlichten! Je kan je tot 6 december ook aanmelden 
voor de lichtjestocht. 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.abc-amersfoort.nl%2Fabc-scholen%2Fabc-soesterkwartier%2Factiviteiten-overzicht%2F&data=05%7C01%7Ca.vianen%40kpoa.nl%7C49c394833f164e8d0eb508dad3c6389a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638055146361321825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uw7ySkb08hlPof1bDBMajmUK134fvj8OEmVyAPRgXB8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amersfoort.nl%2Fword-jij-de-eerste-kinderburgemeester-van-amersfoorthttp%3A%2F&data=05%7C01%7Ca.vianen%40kpoa.nl%7C49c394833f164e8d0eb508dad3c6389a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638055146361165329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QMHqwRuIEs3fZ2I%2BYOVAQ6eUz0l4Z0nVuLTvlFjEdT4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.engelenactie.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.vianen%40kpoa.nl%7C49c394833f164e8d0eb508dad3c6389a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638055146361165329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E52IkBu%2BUBJYy5UA%2Fltsu2U2M2FzRaFz5hD5Xi2ZYNY%3D&reserved=0
mailto:info@soesterkwartierverlicht.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsoesterkwartierverlicht.nl%2F&data=05%7C01%7Ca.vianen%40kpoa.nl%7C49c394833f164e8d0eb508dad3c6389a%7C55fe3191554d4ac082175fe91292e04c%7C0%7C0%7C638055146361165329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lfhjuwCJ%2BU3bCIQ6KXYVMcGgTqEhRh3a7fmoz9vz66k%3D&reserved=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 

 
Kerstlichtjestocht en Winterkwartier 
In de bijlage vindt u meer informatie over de Kerstlichtjestocht in de 
binnenstad en een uitnodiging voor het Winterkwartier.  
 
Zaterdag 17 december – 16:30 – 19:00 uur – Kerstmaaltijd in de nieuwe 
sleutel – buurtkerk 
We gaan samen met kinderen iets leuks maken over het goede nieuws 
van Kerst en quiz. 
 
Eerste Communie inschrijving 2023 gestart 
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die 
volgens de parochieadministratie in groep 4 van de basisschool zitten, 
en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige 
Communie. In die uitnodigingsbrief leest u hoe u uw kind kunt 
aanmelden.  
De Eerste Communieviering is op zondag 14 mei; de voorbereiding start 
medio januari 2023.  
Heeft u op nog geen brief ontvangen, en wel een kind in groep 4 of hoger 
die graag mee wil doen met het Eerste Heilige Communieproject? Stuur 
dan een mail naar ehcst.martinus@gmail.com Dan zorgen wij dat u een 
brief krijgt om uw kind aan te melden. De school heeft de brief ook 
ontvangen.  
Heeft u vragen? Neem dan contact op via ehcst.martinus@gmail.com.  
 
We kijken uit naar een mooie en leerzame voorbereiding en een 
feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie.  
 

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,  
Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort,  
Natascha Tammens, Saskia Meeuwessen en Wies Sarot. 
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