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Zoals u weet vindt er iedere woensdag na een vakantie een
luizencontrole plaats.
We hopen op deze manier een grote uitbraak voor te blijven.
U begrijpt dat dit ook iets van u als ouder vraagt.
We willen u daarom vragen heel goed te kammen als er luizen en/of
neten zijn aangetroffen in de haren van uw kind en dit een aantal weken
te blijven doen.
Ook is het prettig wanneer u zelf regelmatig de haren van uw kind(eren)
controleert.

De lente staat weer voor de deur!
De temperatuur gaat weer omhoog, het is weer langer licht en uw kind
kan weer heerlijk buitenspelen. Op onze peuteropvang spelen we, als
het weer het toelaat, ook weer zo veel mogelijk buiten. We wisselen
buiten spelen af met het spelen in de gymzaal, wat onze peuters ook
heel leuk vinden! Het is fijn dat zo goed als alle kinderen gymschoentjes
mee hebben in hun tasjes! Het zou nog fijner zijn als alle kinderen
gymschoentjes bij zich hadden. In de gymzaal spelen gymschoentjes is
hygiënischer en veiliger.

Smaaklessen in groep 6
Op donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart hebben de groepen 6
deelgenomen aan het project ‘Over de tong’. De leerlingen konden
daarbij van alles ontdekken over de verschillende smaken: zoet, zuur,
zout bitter en umami (hartig). Op het digibord gaf een TV-kok uitleg
over deze smaken en vooral over hoe je ze lekker kunt combineren!
Witlof is bitter, maar met het zoete van een stukje appel of banaan krijg
je een soort van smaakexplosie in je mond. Allerlei verrassende
smaakcombinaties hebben de kinderen vervolgens mogen proeven.
Daarnaast waren er nog andere leuke experimenten zoals: het
mondgevoel bij het eten van een appel, de invloed van geur op je smaak
en het kunnen herkennen van verschillende smaken.

Staken
Zoals u ongetwijfelt in de media hebt kunnen lezen, is onze regio op
vrijdag 13 april as. aan de beurt voor de estafette staking. De werkdruk
is ook op Uniek ontzettend hoog. Ook op onze school zijn de laatste
maanden veel mensen ziek geweest door griep. Vervanging was in de
meeste gevallen niet voorhanden. Dat betekent dat een groot aantal
leerkrachten voor collega’s is ingevallen om te voorkomen, dat klassen
opgesplitst of naar huis gestuurd moesten worden. Ook bij ons vraagt
Passend onderwijs heel veel professionele inzet van leerkrachten in veel
te grote groepen. Zorgleerlingen zorgen ook voor grote administratieve
werkdruk bij onze IB-ers. Om extra faciliteiten te kunnen krijgen voor deze
kinderen moeten zij een enorme papierwinkel door worstelen met vaak
een minimaal resultaat.

Voor jullie kinderen zorgt dat er ook voor, dat deze zaken de kwaliteit van
het onderwijs kunnen aantasten.
Als team van BS Uniek staan wij dan ook volledig achter de stakingseisen.
Toch zullen we, rekening houdend met de dubbele verhuisdagen die we
hebben moeten inzetten, minimaal aan de stakingsactie deel nemen.
We hebben als team unaniem besloten op 13 april het eerste uur het werk
neer te leggen.
We starten die dag dus pas om 9u45. De rest van de dag werken
we het normale programma af met onze kinderen.
De groepen 1/2 zijn die dag vrij, zoals gepland en zoals u in de
kalender hebt kunnen zien.
Vraag naar de mogelijkheden bij Koberkinderopvang om uw kind het
eerste uur op te vangen.

Ateliervorming
En dat er gewerkt wordt op BS Uniek zult u de komende tijd gaan merken.
Er staan weer volop nieuwe ontwikkelingen op de rol.
Eén daarvan is het werken in leerateliers. Bij deze werkvorm is het de
bedoeling dat zowel leerlingen als leerkrachten uitgaan van hun talenten,
belangstelling en nieuwsgierigheid.
Dat betekent dat we in de leerateliers thematisch zullen gaan werken.
Leerkrachten bieden binnen dat thema de lessen aan, waar ze goed in zijn
en waarin ze dus echt plezier hebben. Kinderen kiezen binnen het thema
een werkgebied, waarover ze meer willen weten. BV: binnen het thema
Eten kiezen zij voor het gebied Wetenschap omdat zij willen onderzoeken,
hoe brood wordt gemaakt en hoe ze dat nog gezonder zouden kunnen
maken. Of ze kiezen voor het gebied Kunst omdat ze hele mooie foto”s
willen maken om brood in beeld te brengen.
Ze stellen daarbij hun eigen leervraag op en gaan samen onderzoeken om
die leervraag te beantwoorden. Het antwoord presenteren zij natuurlijk
aan elkaar, zodat de hele groep maximaal kan leren over het thema.
Onderzoekend en samenwerkend leren zal dus daarbij de nodige aandacht
krijgen.
Momenteel is de werkgroep bezig om materiaal te verzamelen om het
volledige team goed te kunnen voorlichten, zodat we over een tijdje ons
beleid voor de toekomst samen uit kunnen zetten.

Keurmerkschool
BS Uniek is vanaf januari 2018 het ambitieuze traject Keurmerkschool
aangegaan.
Als team van BS Uniek vinden we het belangrijk om in contact met
studenten en opleidingsscholen (pabo) op de hoogte te blijven van
nieuwe zienswijzen, werkwijzen, methodes en materialen binnen het
primair onderwijs. We willen de nieuwe ontwikkelingen, die we inzetten
binnen ons onderwijs, toetsen aan de up to date expertise van de pabo.
Daarnaast willen we onze passie, enthousiasme en kennis delen met
jonge mensen, die belangstelling hebben voor het vak van leerkracht.
Als leergemeenschap van studenten, leerkrachten en professionals
vanuit de pabo kunnen we samen leren en ons onderwijs op een aantal
ontwikkelingspunten op onze school op een hoger niveau brengen.
Studenten kunnen met het uitwerken van leervragen, die zij vinden
binnen BS Uniek, samen met leerkrachten en onder begeleiding van
professionals vanuit de pabo een belangrijke bijdrage leveren aan
eigentijds onderwijs binnen onze school.
Door de samenwerking met studenten en pabo willen we tonen, dat we
ons verantwoordelijk voelen voor het opleiden van enthousiaste,
gemotiveerde en goed ontwikkelde leerkrachten met een sterke visie . We
willen een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs in de toekomst.

Opbrengst goede doelen actie
Vandaag hebben we de eerste Unieke sponsorloop gelopen. Alle kinderen
en juffen hebben enorm hun best gedaan en het was dank zij het droge
weer een echt sportief feestje.
Al die inzet zorgde voor een geweldige opbrengst van maar liefst

€7822,18
Dank je wel allemaal!!!
We gaan op er de eerste plaats voor zorgen, dat de jongens en meisjes
die BS Uniek gaan vertegenwoordigen op de voetbal- en
atletiektoernooien er echt Uniek uit zien.
Met het overige geld gaan we de theaterfaciliteiten van onze prachtige
theaterruimte uitbreiden.
Een extra woord van dank is zeker op zijn plaats voor de leden van de OV.
Zij hebben er voor gezorgd, dat de Paasviering én de sponsorloop een
extra feestelijk tintje kregen door de lekkere tractaties, de inzet van de
Paashaas en heel veel uurtjes extra werk.
Nog een speciaal woordje van dank voor de Korfbalvereniging en de
voetbalvereniging. Vandaag hebben we gebruik mogen maken van hun
velden.
Dank je wel allemaal!

Sparen doppen
Spaart u mee voor de techniekles?
De kinderen mogen de doppen inleveren bij de
leerkracht.

Moederdag
Een bijzondere dag om samen met uw kind te
vieren.
In groep 1 t/m 4 zal uw kind iets voor u maken/knutselen.
We bewaren het natuurlijk als een groot geheim zodat u op deze dag
echt verrast wordt.
We gaan er vanuit dat de kinderen in groep 5 t/m 8 zelf het initiatief
nemen om u te kunnen verrassen. Natuurlijk zal er in iedere klas wel
aandacht aan besteed worden.

PBS Hummelhoeve
Binnen basisschool Uniek wordt PBS opgezet en uitgewerkt.
Peuteropvang Hummelhoeve wordt hier ook bij betrokken.
Inmiddels zijn wij bezig met het opzetten en uitwerken van de
kernwaarden.
Hier ziet u bij binnenkomst van de basisschool door de hoofdingang de
afbeeldingen hangen.
Op de peuteropvang ziet u deze afbeeldingen ook links op de kastjes
hangen.

Pasen
Op maandag 2 april is de peuteropvang in verband met de tweede
paasdag gesloten.

Veiligheid en gezondheid op de peuteropvang
Kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog volop
in ontwikkeling.
Door extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid kunnen
risico’s worden beperkt.
Binnen Stichting Spelen = Leren besteden we nadrukkelijk aandacht aan
dit onderwerp en willen we u graag op de hoogte brengen van genomen
maatregelen.
We werken met een actueel beleid veiligheid en gezondheid. In het
beleid worden kleine en grote risico’s beschreven en de daarbij
behorende acties.
In het beleid veiligheid en gezondheid worden in ieder geval een aantal
onderwerpen opgenomen en uitgewerkt waaronder een verwijzing naar
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Hoe het vierogen principe is vormgegeven staat ook in het beleid
beschreven. Dit houdt in dat bij de peuteropvang altijd een volwassene
moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.
Daarnaast moet er altijd een volwassene aanwezig zijn met KinderEHBO.
De GGD inspecteert of de peuteropvang voldoet aan alle eisen die
gesteld worden. Op 15 maart hebben we inspectiebezoek gehad op
peuteropvang Hummelhoeve. De GGD heeft geconcludeerd dat alles
helemaal op orde is en we hebben mooie complimenten mogen
ontvangen. Zodra het rapport wat is opgesteld definitief is, zal dit op de
site geplaatst worden: www.spelen-is-leren.nl
Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, loop gerust binnen om bij de
pedagogische medewerkers meer informatie te vragen.

Overblijven
De afgelopen weken zijn we weer bezig geweest om het overblijven naar
een hoger level te tillen.
Nienke ten Broek is bij ons komen observeren in het kader van de PBS.
Het is belangrijk dat wij als overblijf samen met school op 1 lijn zitten
ten opzichte van de kinderen.
Een positieve benadering is hierbij het speerpunt en gelukkig heeft
Nienke dit bij ons ook terug kunnen vinden.
Wij houden korte lijntjes met haar en de leraressen van jullie kinderen.
Dit is heel fijn en goed voor de samenwerking.
We zijn ook bezig geweest met het buitenspelen.
Het wordt langzaamaan mooi weer en we hebben dan ook nieuw
buitenspeelgoed aangeschaft.
Hier wordt driftig mee gespeeld.
Wij proberen uw kind wat spelletjes aan te bieden, maar ook de fantasie
van de kinderen geven wij de vrije loop.
De aanschaf van dit speelgoed wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door
jullie bijdrage voor de overblijf.
Dit heeft geen verdere invloed op de prijs hiervan.
Er blijven elke week weer meer kinderen over.
We hebben al bijna de 150 kinderen aangetikt afgelopen dinsdag.
Daarom zijn wij altijd nog op zoek naar vrijwilligers.
Zowel voor de donderdag en als achterban.
Heeft u interesse of kent uw iemand die interesse heeft??
Laat het mij dan weten via de mail!
Overblijvenuniek@kober.nl t.a.v Cleo Stammers TSO Coördinator.

Schoolfruit
Het einde van de gesubsidieerde schoolfruit periode komt langzaam in
zicht. De periode was van 13 nov 2017 t/m 20 april 2018.
Na deze periode is het de bedoeling dat de kinderen zelf weer (dagelijks)
fruit/groenten mee naar school nemen, om in de pauze lekker op te
eten.
Zorgt u ervoor dat uw kind zelf weer een gezonde snack meeneemt naar
school en/of drinken in een beker?

Datum kledinginzameling
De eerstvolgende ophaaldatum: 12 april.
U kunt de kleding ’s morgens tot 9u00
deponeren naast de containers, die binnen
de poort aan de kant van het
parkeerterrein staan.

EHBO voor de groepen 8
Op 28 maart hebben onze groep 8-ers, die hebben deelgenomen aan de
EHBO-lessen hun diploma ontvangen. Zij hebben laten zien, dat zij in
geval van nood het verschil kunnen maken door de hulp die zij kunnen
bieden.
Als team van BS Uniek vinden we het van heel grote waarde dat we
kinderen in de gelegenheid kunnen stellen deze vaardigheden aan te
leren en te kunnen gebruiken in de praktijk.
Dit jaar zijn de lessen verzorgd door Corné van de Bemt en door Bianca
Geldens. Wij willen hen hiervoor ook op deze plaats heel hartelijk
danken namens de kinderen, hun ouders en het team van BS Uniek.
Volgend schooljaar zouden we heel graag de lessen opnieuw aanbieden.
Corné heeft echter aangegeven te stoppen met het geven van Jeugd
EHBO-lessen. Bianca wil graag de lessen op zich nemen, maar zij heeft
daarbij assistentie nodig van mensen die in het bezit zijn van een geldig
EHBO-diploma.
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen, die de overstap naar het VO
gaan maken instaat zijn om hulp te verlenen in noodsituaties en hebt u
een geldig EHBO-diploma, meldt u dan aan bij de directie van BS Uniek.
Met uw hulp kunnen we de Jeugd EHBO-lessen voortzetten en samen
kunnen we op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkling van de leerlingen van BS Uniek.

Geplande
evenementen
30 maart
BS Uniek gesloten
Hummelhoeve open
2 april
BS Uniek en
Hummelhoeve gesloten
6 april
Kijkkwartiertje
11 april
Juffendag groep 5/6
12 april
Kledinginzameling
13 april
Adv 1/2

Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

