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MAATREGELEN BASISSCHOLEN

KOFFIE OCHTEND

Helaas loopt het aantal coronabesmettingen
landelijk op. Daarom heeft het kabinet aan het
begin van deze week besloten tot een uitbreiding
van de basismaatregelen en aanpassing van de
beslisboom. Eerder deze week hebben wij u daarom
via het Ouderportaal al geïnformeerd over deze
aanpassingen.

Op donderdag 25 november was de 2de koffie ochtend
van dit schooljaar. Vanwege de aangescherpte
maatregelen was het dit keer online via Teams. We zijn
met elkaar in gesprek gegaan hoe we op Uniek de NPOgelden inzetten. Dit zijn de gelden die we van het
kabinet hebben gekregen om leerlingen en leraren te
helpen om leervertragingen en andere problemen door
corona aan te pakken. Het was een waardevolle koffie
ochtend.

Vanavond zullen we tijdens de persconferentie
weer een nieuwe aanvulling van de maatregelen
horen. Zodra alle richtlijnen voor het basisonderwijs
duidelijk zijn, zullen we u hierover via het
ouderportaal informeren.
Wij vinden het vervelend om de nieuwe
maatregelen weer in te moeten voeren, maar ieders
gezondheid staat voorop. Wij hopen dat de
kinderen op deze manier zo normaal mogelijk naar
school kunnen blijven gaan.

JUF ANS
Eerder dit schooljaar hebben wij u geïnformeerd
over de nieuwe uitdaging van juf Ans. Dinsdag 30
november is haar laatste werkdag op BS Uniek.
Ondanks de maatregelen proberen we er met juf
Ans een speciale dag van te maken. Wij willen juf
Ans bedanken voor haar inzet op onze school en
wensen haar veel succes met de nieuwe uitdaging.
We gaan je missen, juf!

GEVONDEN VOORWERPEN
In het KansenRijk vinden we regelmatig voorwerpen
(kleding, sieraden, bekers/trommels etc.). Juf Helma
zorgt ervoor dat we alle voorwerpen netjes
bewaren. De doos met voorwerpen is op het
moment weer erg vol.
Mocht u thuis voorwerpen missen, dan kunt
telefonisch contact opnemen met juf Helma. Uw
zoon/dochter mag natuurlijk zelf ook even in de
doos met voorwerpen komen zoeken.

TERUGKOPPELING OPROEP INVALOUDERS
In de vorige Kansenkrant stond een oproep met de
vraag of er ouders met een onderwijsbevoegdheid zijn
die op Uniek zouden willen invallen. Gelukkig hebben
wij een aantal fijne reacties ontvangen, waarvoor heel
veel dank!
Verder hebben we ook een enthousiaste ouder met
onderwijsbevoegdheid gevonden om de rest van het
schooljaar een paar ochtenden rekenbegeleiding te
verzorgen.
Ook kregen we dit schooljaar een heel fijn aanbod van
onze oud-collega, juf Rosine! Zij heeft aangeboden om
in onze groepen 3 extra te ondersteunen. Juf Rosine is
inmiddels al even gestart.

