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Werken in het basisonderwijs iets voor jou?
Kom naar onze inspiratieavond op 31 januari
a.s.
www.borgesiusstichting.nl/Nieuws

PBS (Positive Behaviour Support)
Even opfrissen: Wat is PBS?
Ins ons dagelijks onderwijs zijn wij op onze school vooral gericht op
proactief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren wij in alle situaties
gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen wij door:
1. Heldere gedragsverwachtingen in de gehele school
Rond de vijf basiswaarden; Respect, Openheid, Verantwoordelijkheid,
Ontplooiing en Positiviteit zijn gedragsverwachtingen geformuleerd
voor alle ruimtes van de school.

Overblijven bij Kober
kinderopvang
Het overblijven bij Kober
Kinderopvang kunt u
regelen via:
http://kober.flexkids.nl.
Ook het afmelden,
bijvoorbeeld bij ziekte,
gaat via deze pagina.
U kunt tot 10.00 uur
‘s morgens de
aanwezigheid of
afwezigheid van de
kinderen bij het
overblijven registreren
door de vinkjes aan of
uit te zetten.
Het is niet mogelijk om
dit telefonisch of via de
e-mail door te geven.
Indien u vragen en/of
opmerkingen heeft,
neemt u dan gerust
contact op met
overblijfcoördinator Cleo
Stammers
(overblijvenuniek@kober
.nl)

2. Het systematisch aanleren van gewenst gedrag
Wekelijks wordt minimaal een keer per week een les gegeven rondom
de gedragsverwachtingen uit de schoolmatrix. De kern van de lessen
is het voordoen van gewenst en ongewenst gedrag via rollenspellen.
Rollenspel geeft kinderen de kans om in een veilige situatie te
oefenen met nieuwe vaardigheden, voordat ze dit in de situatie gaan
toepassen. Er bestaat een vaste volgorde bij het gebruik van foute en
goede voorbeelden. Eerst goed, dan fout en dan weer goed. Door
goed te eindigen, blijft dit voorbeeld in het geheugen hangen.
3. Het bekrachtigen van gewenst gedrag.
Interventies die hierbij horen zijn:
 Het geven van complimenten: gekoppeld aan de verwachtingen
gewenst gedrag complimenteren in een verhouding 4:1:, dus 4
positieve interacties t.o.v. 1 correctie.
 Het belonen van gewenst gedrag in de verschillende klassen: Per
bouw is gekozen voor een vast groepsbeloningssysteem waarbij
een regel centraal staat.
Groep 1 t/m 3 : Beloningsbuis
Groep 4 t/m 5 : Zon met zonnestraaltjes



Groep 6 t/m 8 : Classdojo
Daarnaast werken de klassen ook, indien gewenst, met een
individueel beloningssysteem.
Het schoolbreed belonen van gewenst gedrag. Op dit moment
verdienen de kinderen muntjes voor in de buizen wanneer zij de
volgende gedragsverwachtingen laten zien:

1. We lopen rustig door de gang en op de trap
2. We hangen onze jas en tas aan de kapstok (of tas in de mand)
Wanneer de buizen vol zijn, volgt een beloning voor de hele school!
4. Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
Wanneer zich herhaaldelijk ongewenst gedrag voordoet, hanteren wij
eenduidige interventies gericht op het snel ombuigen van ongewenst
gedrag naar gewenst gedrag en het minimaliseren van de aandacht
voor het ongewenste gedrag.
 Reactieprocedure bij ongewenst gedrag. Alle teamleden reageren
eenduidig bij ongewenst gedrag door de stappen van de
reactieprocedure te volgen.
 Vertoont een kind regelmatig ongewenst gedrag, dan kan hulp
van de IB-er/ gedragsspecialist gevraagd worden. Deze bespreekt
met de leerkracht de reflectieniveaus. D.m.v. observaties en
gesprekken kan er een plan van aanpak worden opgesteld.

Oudertevredenheidsonderzoek
Vanaf 11 februari wordt in samenwerking met de Borgesiusstichting een
digitaal Oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door "Scholen met
succes". Informatie volgt t.z.t., maar we willen u er alvast op attenderen en
vragen om hieraan mee te werken. Alvast bedankt!

Juf Fenne
Op donderdag 2 januari is juf Fenne bevallen van een zoontje. Juf Fenne en
haar man Bjorn genieten volop van Xavi.

Aanwezigheid
We vinden het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs volgen wat wij
aanbieden op school. Te laat komen of veelvuldig ziek zijn, zorgt voor een
onderbroken aanbod.
Vanaf maandag a.s. zullen we samen met de kinderen extra alert zijn dat
iedereen op tijd op school is. We verwachten alle kinderen om 8.45 uur en
om 13.15 uur in de klas. Als een leerling meer dan drie keer te laat is, zal
uw zoon/dochter een te laat briefje moeten halen bij de directie. Bij drie te
laat briefjes, wordt er contact met u opgenomen.
Bij meer dan drie ziekmeldingen binnen een schooljaar zullen we ook met u
contact opnemen. We hopen samen er voor te zorgen dat alle kinderen op
Uniek het onderwijs krijgen tijdens de openingstijden van de school.

Schoolreisje
Dit schooljaar gaan we met groep 1 t/m 8 op schoolreisje. Zeer binnenkort
zullen we hier een bijdrage voor vragen om de schoolreis te kunnen
bekostigen en later zal informatie over deze dag met u worden
gecommuniceerd. We kunnen u al wel verklappen waar de kinderen naartoe
gaan dit jaar:
Groep 1/2
Avontura

Groep 3
Plaswijckpark

Groep 6
Archeon

Groep 7
Neeltje Jans

Groep 4
Dippie Doe

Groep 5
Beekse Bergen

Sjors Sportief/creatief tekenwedstrijd
In de klas werd verteld dat Sjors
Sportief/Creatief een tekenwedstrijd ging
houden. Ik wilde hier graag aan meedoen.
Eerst werd er een wedstrijd gehouden binnen
de school. Van de juf kreeg ik te horen dat ik
gewonnen had. Mijn tekening werd
opgestuurd naar Sjors Sportief/Creatief. Eerst
dacht ik dat ik niet zou winnen, maar ik had
toch gewonnen. Daar was ik heel blij mee.
De hele klas ging proberen zoveel mogelijk
stemmen binnen te halen. Er werd zelfs een
groepsapp aangemaakt. De laatste dag waren
ze van plan om nog langs de deuren te gaan.
Iedereen zorgde voor stemmen en het was
heel spannend tussen ons en de Klinkert.
Uiteindelijk hebben wij toch gewonnen. Niet
alleen door ons, maar door iedereen die op
mij heeft gestemd.
We gaan nu met de hele klas zwemmen bij Splesj en mijn tekening komt op
de voorkant van de Sjors Sportief/Creatief boekjes.
Tessa, groep 8C.

Carnaval
Ook dit jaar organiseren wij op vrijdagmiddag 1 maart
weer een kindercarnavalsoptocht, die als een
veelkleurige leutstoet door de straten van Hoeven zal
trekken.
De route is:
Speelplaats, t Groot Stuk, Achter t Hof, Bovendonksestraat, President van
Rijenlaan, Donkweg, Voorste Monnikenland, President Hopstakenlaan
Onder aanvoering van onze eigen priens Milan de Eerste, prinses Iris , nar
Nisha , de ‘grotste’ boer Gijs, pliesie Björn en de raad van zeven hebben de
kinderen van bs Uniek er veel zin in om met z’n allen leut te maken.
Enkele zaken, die nu al van belang zijn:
 Natuurlijk wordt de optocht leuker en meer carnavalesk als er
zelfgebouwde wagentjes van de kinderen meerijden. Wij nodigen dan

ook iedereen uit om alleen of samen met anderen een wagentje te
bouwen of een leuke loopgroep samen te stellen.
Kleuters moeten met de eigen groep meelopen.
Wagentjes mogen niet met een motor zijn (geen grasmaaier of
tractortje)
Heb je een wagentje? Dan is het gewenst dat er vooral bij jongere
kinderen ouders meelopen.
Heb je karton of verf nodig, vraag die dan aan juf Helma (op
maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.30 uur). Neem voor de
verf zelf bakjes mee!
 Confetti afspraken: Er wordt GEEN confetti gestrooid op het
schoolplein of binnen de school! Confetti mag WEL gestrooid worden
tijdens de optocht!
 Bij slecht weer wordt een alternatief carnavalsprogramma in de
school georganiseerd.
 De peuters doen ook mee aan de optocht. Hiervoor zijn we nog op
zoek naar bolderkarren. Heeft u een bolderkar in uw bezit, geef dit
dan aan op het strookje hieronder.
Natuurlijk moet het uiteindelijke programma nog worden vastgesteld.
Als dat rond is volgt er nog meer informatie.
Wij hebben er als team in ieder geval veel zin! We gaan er natuurlijk van uit
dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken en dat het zonnetje schijnt op
vrijdagmiddag 1 maart!

Werkgroep Carnaval

NAAM:……………………………………………………………… uit
groep:…………………………………………………..
Ik bouw mijn wagentje samen met:
NAAM:……………………………………………………………… uit
groep:……………………………………………………
Ik heb bij mijn wagentje muziek

Ο ja

Inleveren bij de eigen leerkracht

o

Ik heb een bolderkar te leen voor de peuteropvang
Naam kind………………………….. uit groep………………….

Ο nee

