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ONLINE ONDERWIJS

MUZIEKONDERWIJS

We vinden het fijn om te zien dat er dagelijks zoveel
kinderen inloggen om de lessen te volgen. Achter de
schermen op school en thuis wordt er hard gewerkt!
We zijn ontzettend blij hoe we het onderwijs op afstand
samen vorm kunnen geven met alle kinderen,
leerkrachten, onderwijsassistenten, pedagogisch
medewerkers, opa’s, oma’s, papa’s en mama’s.
We merken echter dat de chatfunctie niet altijd naar
behoren wordt gebruikt en dat er niet altijd even
gezellige teksten voorbij komen. We willen u vragen
hier extra alert op te zijn en regelmatig met uw kind
mee te kijken en bij te sturen waar nodig.

U kunt vanaf nu ook thuis inloggen bij de
muziekmethode die we op school gebruiken: Eigenwijs
Digitaal. De kinderen kunnen thuis liedjes uit de
methode meezingen, muziek beluisteren en eventueel
ook delen van lessen uitvoeren.
Hoe kunt u inloggen? Ga naar mijn.eigenwijsdigitaal.nl
Gebruikersnaam: winter Wachtwoord: muziekles

STUDIEDAG
Gisteren stond er weer een studiedag gepland voor alle
medewerkers van BS Uniek. Samen hebben we
gesproken over de ingezette ontwikkelingen, wat gaat
er goed, wat kan er nog beter en wat betekent dit voor
het handelen van ons als professional, voor onze
organisatie, maar het allerbelangrijkste: wat heeft dit
voor positief effect op onze kinderen. Hoe kunnen we
de instructie nog beter maken, hoe kunnen we
aansluiten op de onderwijsbehoeften van de kinderen,
hoe houden we de kinderen goed in beeld, hoe gaan we
aan de slag met de kerndoelen, hoe geef je kinderen
positieve feedback, zodat ze er mee verder kunnen en
hoe creëer je een taalrijke omgeving. Belangrijke
vraagstukken waar we onder begeleiding van EDUX
hard aan hebben gewerkt wat heeft gezorgd voor
inspiratie, verdieping en kennisontwikkeling.
Maandag staat er tevens een studiedag gepland met
het hele team van Uniek. Deze dag staat in het teken
van hoogbegaafdheid en Levelwerk. Hoe bieden we
kinderen extra uitdaging en sluiten we aan bij de
onderwijsbehoeften van ieder kind. Hoe geven we dit in
een doorgaande lijn binnen de school vorm.
Ontzettend belangrijke onderwerpen om samen over in
gesprek te gaan, om kennis met elkaar te delen en te
leren van en met elkaar.
Onderwijs: zowel de kinderen als de professional: altijd
in ontwikkeling!

WE ZEN NIE ‘TOUWE!’
Achter de schermen zijn we samen met de
Oudervereniging druk bezig om een gezellige
Carnavalsviering op te zetten. Aangezien we nog niet
weten of de school op vrijdag 12 februari open is of niet,
staat het definitieve programma nog niet vast.
Ondertussen werd er al wel ingeschreven voor de school
Prins en zijn gevolg uit groep 7 en op het Ouderportaal
vindt u vanmiddag de uitleg over de Fotowedstrijd die
we zeker gaan organiseren. We hopen op veel leuke,
vrolijke en maffe foto's. Verder
zijn we bezig met een foute Bingo én gaan we 'The
Masked Teacher' opnemen. Kortom het gaat hoe dan
ook een gezellige middag worden.
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