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ROTS EN WATER OP BS UNIEK

KLASSENOUDER

Omdat wij het als school belangrijk vinden dat de
leerlingen de kans krijgen om zich op het gebied van
zelfvertrouwen, zelfreflectie, communicatieve en
sociale vaardigheden en zelfbeheersing (nog) verder
positief te ontwikkelen gaan we ook dit schooljaar op
BS Uniek aan de slag met de training Rots en
Water. Rots en Water is een actieve training waarbij
vooral ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal staan. Kinderen
leren hun plaats binnen de groep/samenleving en die
van anderen beter (her)kennen. Kenmerkende
thema’s van de training zijn: zelfbeheersing,
zelfreflectie, zelfvertrouwen en assertiviteit. Na
afloop van een oefening volgt een korte evaluatie
door o.a. bewustwordings- en ervaringsvragen.
Tevens wordt een link gelegd naar de dagelijkse
praktijk. Gedurende dit schooljaar krijgen de
leerlingen uit de groepen 6 en 8 de basistraining
aangeboden. Leerlingen uit de groepen 3 en 5 krijgen
dit schooljaar enkele lessen waarin ze kennis maken
met Rots en Water. Leerlingen uit de groepen 7 zullen
enkele verdiepingslessen krijgen.
Rots en water wordt op maandag of vrijdag gegeven
door twee van onze Rots en Watertrainers. De
trainers op onze school zijn meneer Wouter, juf
Suzan, juf Daniëlle, juf Sharona en juf Eline.
De groepsleerkrachten zijn bij de lessen aanwezig. De
training vindt plaats in de speelzaal en er wordt
gewerkt op blote voeten.

Wellicht heeft u al een bericht ontvangen van de
leerkracht van uw kind met de vraag of u zich wil
opgeven als klassenouder. Voor al onze groepen op
basisschool Uniek zijn we namelijk op zoek naar
klassenouders. De klassenouder vormt de directe
verbinding tussen de leerkracht en de ouders bij o.a.
het regelen van ouderhulp. Waar de meeste
buitenactiviteiten vanwege Covid 19 nu stilliggen,
koesteren we de hoop dat we in de loop van het
schooljaar toch activiteiten kunnen ondernemen met
onze groepen. Hiervoor is een klassenouder
onmisbaar. Heeft u interesse en wilt u zich hiervoor
opgeven, gelieve zich op te geven bij de eigen
leerkracht.

Mochten er vragen zijn, dan kun u terecht bij de Rots
en Watertrainers of de groepsleerkracht(en).

KOFFIEOCHTEND
Helaas zal de koffieochtend geen doorgang vinden
zoals u van ons gewend bent, aangezien we het
ontvangen van ouders in de school tot een minimum
beperken. Wel willen we u natuurlijk graag op de
hoogte brengen van ontwikkelingen die we dit
schooljaar gaan inzetten. Middels een filmpje zullen
we dit volgende week aan u vertellen. De link zal
worden gedeeld via het ouderportaal.

EHBO GROEP 8
Dit schooljaar zal er op BS Uniek geen EHBO
georganiseerd worden voor de kinderen in groep 8.
Zoals u begrijpt is er bij een EHBO training veelvuldig
contact noodzakelijk om de theorie eigen te maken.
I.v.m. de RIVM richtlijnen, kiezen wij er daarom voor
dit niet op te starten binnen de school.

LOOPROUTE
Vanaf volgende week zal er een kleine aanpassing
plaatsvinden bij het ophalen van de kleuters. De
ouders van de kleuters worden hierover apart
geïnformeerd. Op deze manier hopen we de drukte
aan de voorkant van de school te voorkomen en zo
meer ruimte te creëren om 1,5 meter afstand te
houden van elkaar.

STUDIEDAG 15 SEPTEMBER
Op dinsdag 15 september staat een studiedag gepland
voor het hele team. Alle kinderen van BS Uniek zijn
dan vrij. De studiedag zal in het teken staan van alle
ontwikkelingen die zijn ingezet en het verder
uitwerken en verdiepen van deze vernieuwingen.
In de middag staat het thema communicatie centraal
waarbij talenten, onderlinge communicatie en
omgaan met veranderingen onderwerp van gesprek
zullen zijn. Op 23 september staat er ook een
studiedag gepland waarop alle kinderen vrij zijn!
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OUDERPORTAAL
Mocht u in de loop der tijd een nieuw
telefoonnummer of e-mailadres krijgen? Wilt u dit
dan ook aanpassen in het Ouderportaal? Wij
kunnen deze aanpassing niet maken. Mochten we u
moeten bereiken dan gebruiken we de gegevens uit
het Ouderportal.

BABY’S OP KOMST
Zoals u weet, is juf Nienke met zwangerschapsverlof
en wacht zij vol spanning op haar kleine meisje. Ook
voor juf Esther komt het steeds dichterbij. Juf
Henriëtte start het jaar nog mee op om in oktober
met zwangerschapsverlof te gaan. Juf Maaike de
Nijs en Juf Eline zijn ook in blijde verwachting maar
moeten nog wat langer wachten op de komst van
hun zoontje of dochtertje. We wensen alle
aanstaande mama’s heel veel geluk met hun
kleintje.

AVG
Twee jaar geleden is de wet AVG van start gegaan,
beter bekend als de wet op de privacy. Eén van de
onderdelen van deze wet is dat u de school
toestemming dient te geven om o.a. foto’s van uw
kind op de website van de school te mogen
plaatsen. Mocht u deze toestemming in willen
trekken, dan kunt u dit kenbaar maken aan de
directie van de school.

KALENDER
De kalender staat opgeslagen in het ouderportaal.
Wilt u de kalender bijvoorbeeld aan opa of oma
geven, kunt u de kalender printen vanuit het
ouderportaal.

KIJKKWARTIER
Helaas zal het kijkkwartiertje op donderdag 10
september komen te vervallen i.v.m. het niet
kunnen waarborgen van de 1,5 meter regel met de
hoeveelheid ouders en kinderen in de school. De
richtlijnen van het RIVM in acht nemend, zullen ook
alle kijkkwartiertjes t/m december helaas vervallen.
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INFORMATIE AVONDEN
Op 24 en 28 september staan de ouderavonden
gepland voor de ouders met kinderen in groep 1
t/m 8. Zoals u begrijpt, zouden de leerkrachten de
ouders graag op school in levende lijve ontmoeten.
Desalniettemin hebben we er voor gekozen de
oudergesprekken op dezelfde manier vorm te
geven als aan het einde van het schooljaar en zal er
een gesprek met u gepland worden via TEAMS.
Op deze manier hopen we toch op een prettige
manier met u in gesprek te gaan over de
ontwikkeling van uw kind(eren) en blijven we
zorgen voor elkaars gezondheid. De planning zal
worden gecommuniceerd via het ouderportaal.
De informatie avond voor de ouders in groep 8 zal
ook via TEAMS plaatsvinden. Dit zal in een
presentatievorm worden gepresenteerd. Hierover
informeren wij u later dit schooljaar.
Dinsdag 3 november blijft de datum waarop we dit
zullen organiseren.

HUISWERK
Helaas zijn de richtlijnen vanuit het RIVM nog
steeds geldend en moeten kinderen vanaf groep 3
bij milde klachten thuis blijven. Zo ook broertjes en
zusjes. We horen van ouders dat kinderen in veel
gevallen huiswerk zouden kunnen maken, omdat
ze niet ziek op bed liggen. Wanneer kinderen vanaf
groep 3 langer dan 3 dagen ziek zijn, zal de
leerkracht met u contact opnemen met de vraag
om op school huiswerk op te komen halen. Uw
kind zal dan gedurende de dag ingebeld worden
via TEAMS om online lessen te volgen. De
leerkracht zal hier over informeren

VERKEER
De verkeersveiligheid van onze kinderen staat
voorop! We willen dat alle kinderen van het
KansenRijk veilig naar school kunnen komen en
weer naar huis toe gaan. We willen daarom blijven
benadrukken dat het naleven van de regels rondom
verkeersveiligheid en het parkeerbeleid van groot
belang is. Mogen we rekenen op uw inzet?

