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VENTILATIE
Het is belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen
aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in
te kunnen werken en leren. In een eerder stadium
hebben we u al geïnformeerd over de ventilatie in Het
KansenRijk.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft de opdracht
gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor)
luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere
geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)
opgericht. Indien scholen niet aan deze eisen voldoen is
het belangrijk dat scholen een plan van aanpak
opstellen. Borgesiusstichting heeft in samenwerking
met adviesbureau Sweco en Radiair onderzocht hoe het
staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van Het
KansenRijk. De ventilatie op Uniek (Het Kansenrijk)
voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel
rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus
van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school
regelmatig luchten en sterke luchtstromen van persoon
naar persoon vermijden.

CARNAVAL
In deze onzekere tijden is carnaval vieren niet
vanzelfsprekend en is het extra belangrijk om naar de
toekomst te kijken! Daarom willen wij onze jeugdraad in
een nieuw jasje steken met behulp van de Rabo
ClubSupport actie.
Bent u lid van de Rabobank? Breng dan vanaf 5 oktober
2020 uw stem uit op CS De Peejenzaaiers in de
Rabobank ClubSupport via www.rabo-clubsupport.nl
Zo kunnen we met uw steun bouwen aan de toekomst
van ons Hoevense carnaval. Stemmen dus!

DAG VAN DE LEERKRACHT
Ons sprankelend, enthousiast, hardwerkend team
verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Dit
hebben we afgelopen maandag dus ook vol trots
gedaan!

OUDERPORTAAL - BOEKENKAST
Sinds het begin van dit schooljaar hebben we
gemerkt dat het openen van documenten in de
digitale boekenkast problemen op kan leveren.
Bestanden worden niet juist geopend of zijn zelfs
niet terug te vinden.
Na onderzoek is gebleken dat het probleem zich
vooral voordoet bij Iphones, waarbij type en iOsversie niet uit lijkt te maken.
Na contact met Basisonline, de ontwikkelaar van
het Ouderportaal, zijn zij het probleem verder gaan
onderzoeken, maar hebben hier helaas nog geen
oplossing voor gevonden.
Wel geven ze aan dat de informatie altijd via de
browserversie van het Ouderportaal te lezen is.
Inloggen op de Ouderportaal website kan ook
direct vanuit de app, zodat je niet apart hoeft in te
loggen. Hiervoor open je het menu en klik je
rechtsboven op de knop voor Instellingen. Scroll
naar beneden en klik op “Open webportaal in
browser”. De Ouderportaal site zal dan in de
browser openen, waarbij je automatisch bent
ingelogd.
We hopen dat het probleem snel is opgelost en dat
dit een tussenoplossing is, die ervoor zorgt dat
toch alles goed gelezen kan worden.

SCHOONMAAK
In de herfstvakantie worden alle vloeren van Het
KansenRijk weer fris in de was gezet. Voor de
vakantie gaan de collega’s dus nog even flink
sjouwen om de klassen leeg te ruimen. Na de
vakantie verwelkomen we alle kinderen weer in
een opgeruimd, gepoetst, schoon gebouw!
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VERVANGINGSPROBLEMATIEK
Wisseling van temperatuur, een natte plensbui,
een snottebel of een zere keel hoort bij de tijd van
het jaar. Echter is een paracetamol of een
keelsnoepje ten tijde van de corona crisis niet
voldoende om te mogen komen werken.
Met ontzettend veel tegenzin, vragen de collega’s
met (milde) corona gerelateerde klachten
ziekteverlof aan. In samenwerking met Leswerk,
bekijken we iedere dag opnieuw of er collega’s zijn
die kunnen invallen op BS Uniek.
Helaas kampen we niet alleen op BS Uniek met
vervangingsproblematiek. Dit zorgt er voor dat er
regelmatig geen leerkrachten beschikbaar zijn via
Leswerk. Op zeer creatieve wijze zorgen we tot nu
toe iedere dag, dat er een vervanger voor de groep
staat. Dit betekent dat er collega’s zijn die extra
komen werken, collega’s die eigen
werkzaamheden laten liggen (en dus op een later
moment alsnog moeten inhalen) omdat zij ingezet
worden voor de groep, oud-collega’s die
terugkeren naar BS Uniek om ons uit de brand te
helpen of we vragen ouders met een
onderwijsbevoegdheid ons te komen helpen. Zoals
u begrijpt vraagt dit ontzettend veel van eenieder
die hiermee van doen heeft. Desalniettemin zetten
we alles op alles om het onderwijs vorm te geven
dankzij alle kanjers om ons heen en hebben we tot
nu toe weten te voorkomen om klassen naar huis
te sturen. Met het oog op het najaar en het
oplaaien van het corona virus is de verwachting dat
vervanging vinden steeds moeilijker zal worden. In
overleg met het bestuur hebben we een noodplan
opgesteld waarin we beschrijven hoe het
onderwijs zoveel mogelijk doorgang krijgt als we
niet meer voldoende leerkrachten hebben die we
in kunnen zetten voor de groep. Mogelijk zullen we
vanuit dit scenario opnieuw te maken krijgen met
online onderwijs waarbij de kinderen vanuit huis
digitaal les zullen krijgen. Het noodplan zal
vandaag ter info aan de MR aangeboden worden
en wij hopen u over twee weken over te kunnen
informeren.

BAG2SCHOOL
Zoals u in het nieuwsbericht heeft kunnen lezen
organiseren we ook dit jaar weer een kledinginzameling
met Bag2School. De kleding kunt u in gesloten zakken
inleveren rond 8:30 of 15:00 aan de schoolpoorten na de
herfstvakantie. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

SINTERKLAAS
De Sint en zijn Pieten gaan ook dit jaar een bezoek aan
onze school brengen
We willen daarom deze dag een beetje verlengen
Zodat ieder kind groot of klein
Evenveel tijd bij de Sint en zijn Pieten kan zijn
Op vrijdag 4 december zal de bel om 8:20 al gaan
Zorgt u dat uw zoon of dochter 10 minuten eerder in de
klas zal staan?

