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.
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En een mooi plaatje van
kinderen geconcentreerd
werkend aan de i-pad

Zoals u als ouders in de recent toegestuurde brief van het bestuur van de
Borgesiusstichting hebt kunnen lezen, is BS Uniek dinsdag 12-12 gesloten
in verband met de landelijke staking voor leerkrachten in het primair
onderwijs.
Om misverstanden en onbegrip te voorkomen willen we als team van BS
Uniek, naast de brief van de stichting, uitleggen wat ons motiveert om
deel te nemen aan de staking.
Het gaat ons niet louter om meer geld en minder werkdruk. Maar we zien,
dat het beroep van leerkracht zo onaantrekkelijk is geworden, dat er een
groot tekort is ontstaan. En dat tekort zal alleen groeien als er niet snel
iets wordt gedaan.
Nu al is het nauwelijks mogelijk een invalkracht te krijgen als een
leerkracht zich ziek meldt. Als leerkrachten meerdere dagen ziek blijven,
betekent dat vaak, dat de kinderen door meerdere inval(st)ers worden
begeleid. Hoe verwarrend is dat voor hen?
Vandaag staat één van onze leerkrachten ziek voor de klas. Een andere
leerkracht wordt vervangen door een leerkracht die vandaag eigenlijk niet
hoeft te werken. De directie en de intern begeleider staan vandaag deels
voor de klas om afwezigheid van een derde leerkracht op te lossen. Zij
werken in dit weekend de opgelopen achterstand weer bij. Dat betekent,
dat vanaf vanmorgen 06u30 de directie al bezig is om alle calamiteiten op
te lossen. En dan hebben we het alleen nog maar over vandaag op BS
Uniek. Vandaag hebben we het nog gered om alle klassen te voorzien van
een leerkracht. Maar ook op BS Uniek komt het moment, dat we een klas
van een zieke leerkracht zullen moeten splitsen en verdelen over andere
groepen. Dat betekent dat dan heel veel kinderen niet het onderwijs
krijgen waar ze recht op hebben.
Mogelijk komt het zo ver, dat we met de rug tegen de muur staan en
kinderen naar huis moeten sturen omdat we geen andere mogelijkheid
meer hebben.
We zijn er ons terdege van bewust, dat de kinderen nu zes dagen geen
les hebben gehad. De twee dagen voor de verhuis waren echter
ingecalculeerd in het urenoverzicht voor dit schooljaar. Daarvoor gaan zij
andere dagen wel naar school (zoals bv 6 december). De twee
terugverhuisdagen zijn pure overmacht.
We vínden het niet leuk om ouders en kinderen voor het blok te zetten,
maar we willen onze stem laten horen, zodat boven beschreven
misstanden verholpen/voorkomen worden. En daar hebben we uw begrip
en steun voor nodig. Het is onze gezamenlijke zorg, dat het onderwijs
voor de kinderen kwalitatief goed blijft.
We weten, dat er van de ouders veel gevraagd wordt nu de kinderen
dinsdag niet naar school kunnen. We hebben contact gehad met de BSO
Kober kinderopvang in Hoeven. Zij zijn 12-12 geopend om uw kinderen
op te vangen. U kunt hen bereiken onder nummer o165-502309.
We hopen, dat u na het lezen van dit stuk begrijpt wat er bij ons leeft.
Het is echt geen onwil, maar een poging om duidelijk te maken, dat het
zo niet door kan gaan in het primair onderwijs in Nederland.

Terugblik Sinterklaasfeest
Wat hebben we met alle kinderen van basisschool Uniek een prachtig
sinterklaasfeest mogen vieren.
Zoals u begrijpt gaat hier heel veel voorbereiding aan vooraf.
We willen de oudervereniging, het team van Uniek en Hummelhoeve
hartelijk danken voor hun inzet! Top gedaan!
Ook zijn we zeer blij met alle bedrijven om ons heen die mee hebben
geholpen om het sinterklaasfeest tot een succes te maken.

PBS
De afgelopen weken zijn we intensief bezig geweest met de regel Tijdens
de inloop gaan we meteen naar binnen, naar onze eigen klas en met een
goed resultaat!
Ging in week 37 en 38 nog gemiddeld 8% van de leerlingen niet meteen
naar binnen naar de eigen klas. In week 46 en 47 was dit nog maar
gemiddeld 1,5%! Een enorme vooruitgang zoals u wel kunt zien. Wij zijn
dan ook enorm trots op alle kinderen van basisschool Uniek.

Gegevens overdracht Kober Kinderopvang
De samenwerking met Kober krijgt steeds meer vorm.
Om deze samenwerking te optimaliseren vinden we het belangrijk om
onze aanpak op school met Kober goed af te stemmen.
Het hanteren van dezelfde afspraken, de omgang met elkaar maar ook
met de kinderen.
Voor sommige kinderen is het nodig een aparte aanpak te hanteren.
Deze aanpak zullen wij met Kober Kinderopvang bespreken voor de
kinderen die overblijven. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande
lijn binnen basisschool Uniek. Heeft u hier vragen over, stel ze gerust!

Kerstversieringen
In de week van 11 december willen we met de kinderen van de groepen 3
t/m 8 een kerst-knutselactiviteit plannen, waarbij de kinderen van
hetzelfde leerjaar van de beide locaties lekker samen aan de slag kunnen.
Van de leerkracht van uw kind krijgt u via de mail een berichtje wanneer
die activiteit voor uw kind gepland wordt.
Op deze manier willen we alle kinderen van BS Uniek weer eens laten
ervaren, dat we echt één school zijn. Ook tijdens de kerstviering zelf
zullen we daar expliciet aandacht aan besteden.

Kerstviering
De school komt langzamerhand in kerstsfeer, dank zij de inspanningen
van ouders, die op beide locaties de ramen weer prachtig hebben
beschilderd. En ook de ouders van de OV hebben enorm hun best gedaan
om met de spullen, die we tot onze beschikking hebben, de school
sfeervol te versieren. De leerkrachten hebben de klassen in kerstsfeer
ingericht. Daar gaan de kinderen volgende week verder mee aan de slag
als zij samen kerstversieringen gaan maken.BS Uniek bereidt zich voor op
een prachtig kerstfeest, waar u binnenkort veel meer over gaat horen. We
lichten vast een tipje van de sluier op: er komt een lekker kerstontbijt en
met z’n allen zullen we in de kerk kunnen genieten van een viering,
waaraan alle kinderen zullen deel nemen. Verder bijzonderheden hoort u
snel.

Onder schooltijd
Heeft uw kind onder schooltijd een afspraak extern, vragen wij u om uw
kind in de klas op te halen en weer terug te brengen in de klas.
Dit om de veiligheid van uw kind te waarborgen.

Kinderpostzegels
Mede dankzij alle leerlingen van basisschool Uniek kunnen komend jaar
400.000 kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen aan een
goed tehuis.
We hebben een zilveren certificaat ontvangen omdat we al minimaal 15
jaar meedoen aan de Kinderpostzegelactie. We hebben een bedrag
opgehaald waar we heel trots op mogen zijn!

Nieuwbouw
Tot op heden kunnen wij u niets melden over ontwikkelingen m.b.t. Het
KansenRijk. Zodra wij informatie hebben, zullen we die met u delen.

Boekentips
Deze week boekentips voor kinderen in groep 1 t/m 5.
In de volgende Kansenkrant leest u de boekentips voor groep 6 t/m 8.
Kleuters:
1. De notenkraker - https://www.leesvink.nl/product/de-notenkraker/
2. Boer Boris in de sneeuw - Ted van Lieshout
https://www.leesvink.nl/product/boer-boris-in-de-sneeuw/
3. Olga de Polga - Michael Bond https://www.leesvink.nl/product/olga-depolga/
Groep 3:
1. Man op de maan - Arend van Dam
https://www.leesvink.nl/product/man-op-maan/
2. Ik ben Krik, Krik ben ik - Hanna Kraan
https://www.leesvink.nl/product/ik-ben-krik-krik-ben-ik/
3. Wat een mop - Erik van Os https://www.leesvink.nl/product/wat-eenmop/
Basisschool Uniek
Hoeven
LL: 0165-505086
RZL: 0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

Groep 4:
1. Emiel van de Hazelhoeve - Astrid Lindgren
https://www.leesvink.nl/product/emiel-van-de-hazelhoeve/
2. De broers Grombek - Jozua Douglas
https://www.leesvink.nl/product/de-broers-grombek/
3. Tot kijk, Vos en Haas - Sylvia Vanden Heede
https://www.leesvink.nl/product/tot-kijk-vos-en-haas/
Groep 5:

1. Hut, hok, Huis (de meest ongewone huizen ter wereld) - Aleksandra
Machowlak https://www.leesvink.nl/product/hut-hok-huis/
2. Het raadsel van de papegaaien - Renate Mamber
https://www.leesvink.nl/product/het-raadsel-van-de-papegaaien/
3. Dummie de Mummie en de gouden Scarabee - Tosca Menten
https://www.leesvink.nl/product/dummie-mummie-en-gouden-scarabee/

