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VOORSTELLEN STAGIAIRES

OPHALEN PEUTERS/KLEUTERS

Ook dit schooljaar liepen er weer meerdere
stagiaires vanuit verschillende opleidingen rond. In
de bijlage stellen ze zich voor. Ook de gymdocenten
vanuit de gemeente stellen zich even voor.

We vinden het belangrijk dat de peuters en
kleuters op een veilige manier opgehaald kunnen
worden. Om deze reden hebben we de afspraak
gemaakt dat de ouders van de peuters naar binnen
mogen komen om hun kind op te halen.
De ouders van de kleuters mogen de kinderen op
het plein ophalen.
De kleuters worden door de leerkrachten mee naar
buiten genomen en zij blijven bij de juf totdat zij
een bekende zien. Op deze manier hopen we voor
alle kinderen een veilig en overzichtelijk
ophaalmoment te creëren.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor alle scholen in Nederland is het verplicht een
Medezeggenschapsraad te hebben. Dit is een
betrokken groep ouders en leerkrachten, die
meedenkt en in sommige gevallen meebeslist over
beleidzaken binnen de school. Op BS Uniek bestaat
de MR uit Marjolein den Arend, Caroline
Hoendervangers, Anne Linders en Femke Buijs als
oudergeleding. Vanuit het personeel zijn juf
Sharona, juf Dymph, juf Monique en juf Suzan
vertegenwoordigd. De vergaderingen zijn als
toehoorder bij te wonen. In de Ouderportaal zult u
ook vanaf dit schooljaar de agenda en notulen van
de vergaderingen terug kunnen vinden.

WEEK VAN RESPECT

KWALITEITSFORUM
Graag stellen wij ons als groep even aan u voor. Wij
zijn een groep betrokken ouders die als klankbord
actief is op Uniek. Wij komen een aantal keer per
jaar samen om met de directie in gesprek te gaan
over de onderwijskwaliteit. Onze kinderen zitten in
verschillende groepen zodat het beeld dat wij
hebben zo volledig mogelijk is. Na elke bijeenkomst
verzorgen we een terugkoppeling in de
Kansenkrant.

In de week van 4 november tot 8 november zullen
we in alle klassen aandacht besteden aan de
landelijke ‘Week van Respect’. Het doel van deze
week is om de dialoog met elkaar aan te gaan over
respect: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving
waarin je leeft. Tijdens deze week willen we graag
gastsprekers uitnodigingen, die iets kunnen
vertellen over hoe respect een rol speelt in m.n. hun
beroep. Denk hierbij bijv. aan ambulancepersoneel,
politie of leger. Als er ouders zijn die iets willen
vertellen over hun beroep bij hun zoon/dochter in
de klas, geef dit dan graag door aan de
desbetreffende meester of juf.
Annemieke van Overveld, Marjolein Jongenelen, Debby
Santbergen, Femke Naalden, Esther van den Broek,
Dennis Linders & Erwin Bijlsma (niet op foto)
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SUBSIDIE
We hebben het goede nieuws mogen ontvangen
dat de subsidie voor het schoolplein is toegekend!
Een voorwaarde voor het ontvangen van deze
subsidie is een eigen bijdrage van de school. Door
het opgehaalde geld tijdens de sponsorloop,
hebben we aan deze voorwaarde voldaan en
kunnen we starten met de plannen!
We hopen dit schooljaar wat eerste stappen te
kunnen gaan zetten die voor de kinderen een
meerwaarde zijn tijdens het buitenspelen.

PBS
In alle groepen zijn we vanaf week 1 weer van start
gegaan met PBS, Positive Behaviour System. De
kinderen wisten nog veel te benoemen van vorig
schooljaar. Zo wordt de stop-loop-praat routine de
kinderen al steeds meer eigen. Deze routine komt
opnieuw aan bod middels de pestpreventielessen in
alle groepen.
Daarnaast werkt elke groep met een
beloningssysteem voor de hele klas.
De kleuters werken met een buis waarin propjes
verdiend kunnen worden.
Vanaf groep 3 werken we met de class-dojo: een
digitaal beloningssysteem.
Daarnaast hebben de groepen 4 en 5 een zon
waarbij tien zonnestralen verdiend kunnen worden
wanneer zij een vooraf
bepaalde gedragsverwachting laten zien.
De gedragsverwachtingen behoren bij
bepaalde waarden:
Ontplooiing, Respect, Openheid,
Verantwoordelijkheid, Positiviteit, Samenwerken en
Eigenaarschap.
Het team is druk bezig om ook hierbij lessen te
maken waarbij gedragsverwachtingen (gekoppeld
aan de waarden) in alle groepen zullen worden
aangeleerd en ingeoefend op verschillende
manieren. Hier hoort u spoedig meer over!
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