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Kansenrijk
Afscheid juf Janey
Feestdag juf Margot

KANSENRIJK

HUISWERKKLAS

De Coronamaatregelen versoepelen de komende
periode, waardoor er binnen het Kansenrijk ook
weer meer mogelijkheden zijn. Wij waren erg blij
dat we afgelopen week alle ouders tijdens de
oudergesprekken weer mochten ontvangen in de
school.
De activiteiten volgens de kalender gaan de
komende periode ook weer door. Denkt u daarbij
aan het kijkkwartiertje, de maandafsluiting,
luizencontrole etc. Wij zijn blij u weer te mogen
ontvangen in het Kansenrijk!

KLASSENOUDER

AFSCHEID JUF JANEY
Op donderdag 30 september namen wij afscheid
van juf Janey. Juf Janey is in het zonnetje gezet door
het team en alle kinderen. Er werd gedanst,
gezongen en nog veel meer. Bedankt voor alles juf
Janey, we gaan je missen!

FEESTDAG JUF MARGOT
Maandag 27 september hebben we een feestelijke
dag beleefd. Juf Margot heeft haar 25-jarig jubileum
swingend met alle kinderen van BS Uniek gevierd.
Demi, De dochter van juf Margot, heeft alle
kinderen een vrolijke dans geleerd. Ook is juf
Margot verwend door haar collega’s en door de
kinderen.
Wij hopen dat alle kinderen en collega’s nog heel
lang met en van juf Margot kunnen genieten!
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- Huiswerkklas
- Klassenouder
- Stagiaires
- Kinderboekenweek

Dit schooljaar start BS Uniek met een huiswerkklas.
Vanuit de NPO-gelden kunnen de kinderen onder
begeleiding van een onderwijsassistent huiswerk
maken en toetsen leren. De huiswerkklas is voor de
groepen 5 t/m 8. Maandag 1 november start de klas
op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15u t/m
16.15u. Inschrijven kan tot vrijdag 15 oktober via
‘intekenen’ op het Ouderportaal. Voor vragen kunt u
terecht bij de groepsleerkracht.

In onze vorige nieuwsbrief stond een oproep voor
klassenouders. Helaas hebben nog niet alle groepen
een klassenouder. Heeft u interesse en wilt u zich
hiervoor opgeven, gelieve zich op te geven bij de
groepsleerkracht(en).

STAGIAIRES
Ook dit schooljaar starten er weer PABO-stagiaires op
BS Uniek. Zij studeren voor leerkracht basisonderwijs.
In de bijlagen stellen zij zich graag aan u voor.

KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Dit
jaar staat het thema ‘beroepen’ centraal. Het doel van
de Kinderboekenweek is om de leesmotivatie en het
leesplezier bij kinderen te verhogen. Er staan allerlei
leuke activiteiten gepland om hier een bijdrage aan te
leveren.
De kinderen mogen woensdag 6 oktober verkleed
(beroepen) naar school komen.
Ook staat in de bovenbouw de voorleeswedstrijd weer
op het programma. Wij wensen alle kinderen veel
leesplezier toe!
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KOFFIE OCHTEND
Op woensdag 29 september werd de eerste koffie
ochtend van dit schooljaar gehouden. Wij kijken
terug op een waardevolle ochtend waarin de
directie met de ouders gesproken heeft over de
onderwijsontwikkelingen, met name in de
onderbouw. Er is ook al een blik geworpen op de
onderwijsontwikkelingen in de middenbouw.
Daarnaast zijn de wensen vanuit de leerlingenraad,
zoals het bewegend leren en de buitenlessen
besproken.
Wij willen de aanwezigen hartelijk bedanken voor
de waardevolle gesprekken en de opbouwende
feedback!
Tijdens de koffie ochtend op maandag 15 november
gaan wij graag met u in gesprek over het vervolg
van de onderwijsontwikkelingen in de school.
Namens de ouders:
Afgelopen woensdag was de koffie-ochtend op
school. Juf Sharona en juf Nienke vertelden ons
enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen in de
onderbouw. Daarbij ging het onder andere over
bewegend leren en buitenlessen. Ook werd
uitgelegd hoe ze zoveel mogelijk proberen om
kinderen op hun eigen niveau te laten leren,
maatwerk dus.
We hebben ze de hemd van het lijf gevraagd en we
mochten tips en tops geven.
Op naar de volgende koffie ochtend!
Van Maria, Hester, Femke en Annemiek

OUDERVERENIGING
Ook dit schooljaar zet onze oudervereniging zich
weer in voor alle kinderen op BS Uniek. Zij helpen
bij de (organisatie van) activiteiten, maar leveren
ook een bijdrage aan traktaties. Daarom wordt er
ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd. De bijdrage komt geheel ten goede aan
de kinderen van BS Uniek.
Op het ouderportaal kunt u meer informatie vinden
in het nieuwsbericht van de OV en wordt u
uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Koffie ochtend
Oudervereniging
Stichting leergeld

STICHTING LEERGELD
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