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Groep 1/2

KANGOEROEKLUP

GROEP 1/2

De Kangoeroeklup van korfbalvereniging Springfield
gaat weer beginnen!
Lekker rennen, springen en spelen op ons korfbalveld
samen met andere jongens en meisjes. Na de
herfstvakantie gaan we verder in de speelzaal van
school.
Alle kindjes van 3 tot 6 jaar zijn welkom! We spelen elke
vrijdag van 15.15 tot 16 uur. De inloop is vanaf 15 uur.
Kom je ook? Je mag 4x meedoen als proefles om te
kijken of je het leuk vindt. Wij hebben er zin in!
Heb je vragen over de Kangoeroeklup of ben je al ouder
en wil je ook komen korfballen? Dat kan natuurlijk ook!
Stuur dan een mailtje naar
jeugdkvspringfield@gmail.com.

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de
vernieuwde werkwijze in groep 1/2. Iedere dag
krijgen de kinderen het onderwijs aangeboden
door de eigen leerkracht, met de eigen vriendjes/
vriendinnetjes maar wel in een andere klas.

OUDERPORTAAL
Het ouderportaal is een prettig middel om leerkrachten
een berichtje te sturen of een korte vraag te stellen.
Natuurlijk kunt u dit op alle momenten van de dag
doen. Houdt u er wel rekening mee dat de afspraak
binnen Uniek is dat leerkrachten alleen tussen 8.00 uur
en 17.00 uur berichten zullen lezen en beantwoorden?
Omdat leerkrachten het merendeel van de dag voor de
klas staan, is het niet altijd mogelijk dezelfde dag te
reageren.
Wanneer u geen reactie krijgt van een leerkracht op een
gestuurd bericht, neem dan even telefonisch contact
op.

TWEE MEISJES
We hebben er twee meisjes bij!
Juf Nienke is afgelopen week bevallen van een mooie
dochter: NOVA.
Een paar daagjes eerder is ook juf Esther bevallen van
een dochter: VEERLE.
We wensen juf Nienke en juf Esther veel geluk met de
meiden!

Atelierlokaal
Spellokaal
Rekenlokaal
Constructielokaal
Taallokaal
Motorieklokaal
Afgelopen week hebben we aan de buitenkant van
de school vlaggen opgehangen om nog duidelijker
te laten zien waar de kinderen naar binnen mogen
en waar ze opgehaald kunnen worden.
Wanneer het wat slechter weer gaat worden, ziet
u wellicht de leerkracht met een gekleurde paraplu
naar buiten komen!
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LEERLINGENRAAD
Wist u dat we op BS Uniek met een leerlingenraad
werken?
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste
vertegenwoordigers van leerlingen gekozen uit en
door leerlingen. In onze leerlingenraad zitten 16
jongens en meisjes uit de groepen 6, 7 en 8. Uit
iedere klas vertegenwoordigen twee leerlingen de
belangen van de gehele groep. Onderwerpen die
aan bod komen in de leerlingeraad worden door
deze leerlingen met de klas besproken. Zij nemen
de mening van de groep mee naar de vergadering.
Waarom een leerlingenraad?
Als school vinden wij het goed om ons onderwijs
regelmatig onder de loep te nemen, te kijken naar
wat kan er beter en hoe maken we ons onderwijs
leuker voor onze leerlingen. Binnen de MR en het
kwaliteitsforum praten wij over onderwijs
gerelateerde zaken en op deze manier werken we
samen met input vanuit ouders om de school en
ons onderwijs te verbeteren. In deze organen
praten volwassenen met elkaar over de school en
het onderwijs. Als school vinden wij het belangrijk
om ook te weten wat er leeft onder onze
leerlingen. Zij komen immers iedere dag bij ons op
school. Onze leerlingenraad draagt bij aan het
domein burgerschap. In de leerlingenraad komen
de volgende vaardigheden mede aan bod:
-leerling betrokkenheid vergroten
-verantwoordelijkheid voor schoolse zaken
bevorderen
-leerlingen een stem geven binnen de school
-leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met
democratische beginselen

Leerlingenraad
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Afscheid juf Rina

De leerlingen uit de leerlingenraad praten met de
directie over allerlei onderwerpen die op school
van toepassing zijn of die kinderen van belang
vinden. Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad
aan onderwerpen als leesboeken, schoolplein,
leerling tevredenheid en veiligheid gesproken. Ook
dit jaar is er met de leerlingen uit de leerlingenraad
gekeken naar welke onderwerpen zij dit jaar van
belang vinden. We gaan ons dit jaar richten op
respect voor elkaar, pesten, schoolplein, creatieve
vakken, bewegen tussen de lessen door en een
natuurbieb. Dit betekent niet dat alles ook
uitgevoerd kan worden. Samen met de
leerlingenraad kijken we naar wat is mogelijk,
haalbaar en betaalbaar.
Dit jaar zijn dit onze kanjers uit de leerlingenraad:

AFSCHEID JUF RINA
Na een lang dienstverband bij Basisschool Uniek
(hiervoor basisschool De Reuzelaar) heeft juf Rina,
mede in verband met haar gezondheid, besloten
dat het na 45 jaar kleuteronderwijs tijd is om te stoppen
met haar werk. Wij bedanken haar voor vele jaren inzet
voor de school!
Wij wensen juf Rina heel veel succes en alle goeds voor
de toekomst.
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