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MEDIAWIJSHEID

WEEK VAN RESPECT

De kinderen van de groepen 7 en 8 deden ook dit
schooljaar weer mee met Media Masters. Dit was in
de week van de mediawijsheid(5 tot 12 november).

Afgelopen week hebben alle groepen deelgenomen
aan de week van Respect. Vragen die voorbijkwamen
waren o.a. Wat is nu precies respect? Hoe ga je
respectvol met elkaar om? Wat vind ik respectvol
gedrag? Het doel van deze week was om de leerlingen
nog bewuster te maken hoe we als school respectvol
met elkaar om kunnen gaan. We hebben dit binnen
onze bouwen met verschillende werkvormen duidelijk
proberen te maken. Zo hebben de groepen 1-2
gesprekken gevoerd n.a.v. een praatplaat en het
prentenboek; wil je mijn vriendje zijn? Groepen 3-4
hebben een respectmuur gemaakt en daarnaast nog
gewerkt met woordzoekers. Groepen 5-6 zijn a.d.h.v.
stellingen in gesprek gegaan over respect en hebben
rollenspellen gespeeld. Als laatste hebben de groepen
7-8 zich verdiept in het spel; Wat is echt? Al met al
een leerzame en succesvolle week waar we als school
met veel plezier op terug kijken.
Werkgroep PBS

Het was een spannende game over de kansen en
gevaren van (digitale) media. Door het spelen van
de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid.

VERKEERSBORDEN
Zoals u weet is ons parkeerbeleid rondom de school
gewijzigd. De inrit van ’t Groot stuk is een
personeelsinrit geworden. In de verkeersweek werd
er onder de leerlingen een ontwerpwedstrijd
gehouden. Op woensdag 3 november kwam de
wethouder langs om de 2 winnende verkeersborden
te onthullen. Lynn uit groep 7b en Renske uit groep
4/5 hebben het ontwerp van de winnende borden
gemaakt. Gefeliciteerd meiden! Dankzij jullie
borden wordt nu duidelijk aangegeven waar wel en
niet geparkeerd mag worden.

SCHOOLBEZOEK
Afgelopen maandag is het bestuur van Borgesius bij
ons op bezoek geweest. Tijdens het bezoek is het
bestuur onder andere in gesprek gegaan met ouders,
leerkrachten, intern begeleiders en directie om in
beeld te krijgen hoe op Uniek de
schooladviesprocedure en de overgang naar het
voortgezet onderwijs verloopt, hoe de leerresultaten
zijn en hoe de kinderen op Uniek aanbod krijgen om
sociale en maatschappelijke vaardigheden aan te
leren. In de terugkoppeling gaf het bestuur aan dat zij
het bezoek als zeer prettig hebben ervaren en dat zij
alle analyses en bijbehorende aanpakken erg positief
vinden. We willen alle ouders die met het bestuur in
gesprek zijn geweest, ontzettend bedanken voor hun
bijdragen. Wij zijn natuurlijk ook heel trots op ons
team!
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VERVANGING

ONTRUIMINGSOEFENING

Zoals u wellicht weet zijn we in het onderwijs dringend
op zoek naar (inval)leerkrachten. Gelukkig hebben wij de
vervangingen afgelopen periode intern op kunnen lossen
en waren wij niet genoodzaakt om groepen thuis te
houden. Dit dankzij ons flexibele team. Echter wordt het
ook voor ons team steeds lastiger om vervangingen
intern op te lossen. Daarom zijn wij op zoek naar
(inval)leerkrachten voor onze school. Bent u dus een
ouder met een onderwijsbevoegdheid (of kent u iemand)
en staat u ervoor open om in te vallen op onze school,
stuur dan een mail naar juf Sharona:
s.gijzen@borgesius.net
U kunt juf Sharona ook vinden in het Ouderportaal.

Gedurende elk schooljaar worden er
ontruimingsoefeningen gehouden. Donderdag 11
november om 11.30u stond de eerste
ontruimingsoefening gepland. Vooraf bent u hierover
geïnformeerd via het Ouderportaal.
Aan deze oefening hebben Uniek, Hummelhoeve en
Kober TSO deelgenomen.
Voorafgaand de volgende oefening worden alleen de
medewerkers geïnformeerd.

VACATURE

BORGESIUSDAG
Zoals in onze schoolkalender staat aangegeven, is het
vrijdag 19 november Borgesiusdag. Dit is een
studiedag voor alle scholen binnen de stichting. De
kinderen zijn daarom een dag vrij.

SINTERKLAAS
De Sint en zijn Pieten rijden gelukkig ook dit jaar niet
stilletjes ons schooltje voorbij.
Daarvoor stellen we de normale ochtendbel even wat
bij.
Zodat ieder kind groot of klein
Evenveel tijd bij de Sint en zijn Pieten kan zijn.
Op vrijdag 3 december zal de bel om 8:20u al gaan
Zorgt u dat uw zoon of dochter dus 10 minuten eerder
op het plein zal staan?
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