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VERTROUWENSPERSONEN

MUZIEKEXPRESS

Op BS Uniek zijn er twee vertrouwenspersonen
werkzaam: Juf Bep en juf Angela.
Een vertrouwenspersoon is iemand die verbonden is
met school, bij wie u of uw kind met vertrouwelijke
zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot
schoolse zaken terecht kan.
De vertrouwenspersoon vangt de betreffende persoon
of leerling op. Zij heeft ook een preventieve functie in
het voorkomen van problemen. De
vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid.
Maar aan de andere kant heeft zij een meldplicht als er
strafbare feiten aan het licht komen.
Mocht u in contact willen komen met één van de
vertrouwenspersonen, kan dit via het ouderportaal.

Al enkele jaren mogen we met de Muziekexpress
de muzieklessen op school verzorgen. Wij als
muziekdocenten doen er alles aan om van muziek
een feestje te maken. Dit jaar zijn we in overleg
met de leraren, met een andere opzet begonnen.
De lessen worden nu verdeeld over alle groepen
4, 5, 6, 7 en 8. Het zijn erg leuke lessen, en de
kinderen zijn ontzettend enthousiast. Het leuke is,
dat ook de eigen leraren tips krijgen om zelf een
muziekles te geven. U zult begrijpen dat er
volgens ons nooit genoeg muziek in de klas is.
Groeten, Amy, Djuri en Lydia

KEURMERKSCHOOL
Op BS uniek hebben we vele stagiaires, die wij zo
proberen op te leiden dat ze straks volwaardige
collega's kunnen worden van ons.
Voor de manier waarop wij onze stagiaires begeleiden
hebben wij het Keurmerk Opleidingsschool behaald.
Dit is voor ons een reden om ons hierin te blijven
ontwikkelen.

AFSCHEID JUF RIAN
Spijtig genoeg hebben we vandaag afscheid genomen
van juf Rian.
Juf Rian heeft een mooi aanbod gekregen om uren uit
te breiden bij een andere werkgever waar zij al
werkzaam is. Voor juf Rian ligt hier een kans die zij
graag wilt aangrijpen.
We hebben samen met de kinderen afscheid genomen
van juf Rian en zullen haar ontzettend gaan missen. Via
deze weg wensen we juf Rian veel werkplezier!

Soms kunt een filmpje of foto zien op de
facebookpagina van muziekvereniging St. Caecilia.
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LEERORKESTJE
Op 29 oktober zijn we begonnen met ons
leerorkestje. De kinderen die zich hiervoor hebben
opgegeven begonnen heel enthousiast aan het
leren spelen op een instrument. 3 trompetten, een
tuba, 2 altsaxofoons en 2 slagwerkers. Wat een
gezellig groepje hebben we dit jaar, en wat leren
de kinderen snel. We kunnen al enkele liedjes
spelen. Samen muziek maken is ook zo heerlijk om
te doen. Zelfs in het allereerste beginnetje. Dit jaar
is onze afsluiting anders dan anders zoals u zult
begrijpen. Op 22 december wordt ons concertje
uitgezonden. De link hiervoor kunt u tzt vinden op
de website van muziekvereniging St. Caecilia
www.muziekvereniginghoeven.nl
Groetjes van de kinderen en Lydia

OUDERBIJDRAGE
Wij u nogmaals attenderen op de betaling van de
vrijwillige ouderbijdrage.
De bijdrage bedraagt € 17,50 per kind.
Via deze mail willen wij u vragen wanneer u deze
bijdrage nog niet heeft betaald, over te maken op
IBAN NL47 RABO 0122 5520 16 t.n.v. BS Uniek
Oudervereniging, o.v.v. de naam en groep van uw
kind(eren).
Uw bijdrage zal geheel ten goede komen aan de
kinderen van BS Uniek.
Laten we er samen een mooi jaar van maken met
vele leermomenten voor alle kinderen maar ook
vele leuke en vooral gezellig activiteiten.

Leerorkestje
Ouderbijdrage
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Kerst op Uniek

KERST OP UNIEK
In de laatste week voor de vakantie zult u sfeervol begroet
worden als u uw zoon/dochter naar school brengt. Er zal bij
de verschillende poorten elke ochtend een groep
Kerstliedjes zingen. Daarnaast knutselen de kinderen
samen met hun bouw aan een Kerststal die op de gangen
worden uitgestald.
We maken Kerstgroeten en tekeningen voor de bewoners
van WoZoCo. Deze worden dit jaar helaas niet door de
kinderen zelf bezorgd i.v.m. Covid-19.
Op donderdag 17 december vieren de groepen met hun
Unit samen Kerst op de podiumtrap. Er wordt gezongen,
voorgedragen, toneel gespeeld enz. Iedereen mag in
(Kerst)feestkleding naar school komen deze dag.
De opnames hiervan sturen we naar u door (mits u
toestemming heeft gegeven dat uw zoon/dochter hiervoor
gefilmd mag worden), zodat u dit thuis samen kunt
bekijken.

