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KOFFIE OCHTEND

CARNAVAL

De opkomst van de koffieochtend viel helaas tegen.
Echter de kennismaking met Susanne, haar eerste
indruk van de school en haar ideeën over de
schoolontwikkeling van Uniek werden door de ouders
positief ontvangen.

Het Jeugdprotocol uit groep 7 is inmiddels gekozen en
op het Ouderportaal heeft u kunnen lezen over onze
versierde ramen/deuren actie. Er zijn al vrolijke
inzendingen aan het binnenkomen.
Ook houden we van 21 tot 25 februari een gekke
week. We vragen de leerlingen en leerkrachten om
iedere dag met iets 'geks' aan naar school te komen.
Hierover is vandaag een apart bericht geplaatst op het
Ouderportaal waarin u alle informatie vindt.
Op vrijdag 25 februari vieren we met onze leerlingen,
Prins Tommes met zijn gevolg en ons Jeugdprotocol
feest in de school. Er zal een quiz zijn, er is een raam
versiering prijsuitreiking, de gemaakte knutselwerkjes
worden geshowd en er zal worden gefeest met iedere
jaargroep. Dit alles verloopt, hopelijk voor de laatste
keer, intern zonder ouders als publiek. Via het
plaatsen van foto's op het Ouderportaal zullen de
juffen en meneren u een indruk geven van de dag.
We zen (wederom) nie t'ouwe!

Om meer mensen in de gelegenheid te stellen op een
informele manier kennis te maken met de nieuwe
directeur, zal Susanne zich op maandagavond 21
februari vanaf 19.45 uur voorstellen en het gesprek
met u aangaan. Ook deze keer zal het online zijn,
zodat u geen oppas hoeft te regelen en u vanuit huis
kunt aansluiten. U kunt zich aanmelden door een mail
te sturen naar s.hansen@borgesius.net
De volgende punten kwamen o.a. naar voren tijdens
de koffieochtend van 27 januari:
•

•

•
•

•

De ouders zien dat het de school en kinderen
meer rust geeft nu de ouders vanwege corona
de kinderen (kleuters) niet in de klas mogen
afzetten.
We willen graag de ouderbetrokkenheid
verhogen bij bv. De koffieochtend,
kwaliteitsforum, etc. Hopelijk wordt de
ouderbetrokkenheid weer hoger als ouders
ook fysiek de school in mogen. De ouders
missen het wel.
De Kansenkrant moet niet te lang zijn en niet
te vaak uitkomen. Liever kort en bondig.
De berichten via Schoolportaal graag voorzien
van een duidelijk onderwerp, zodat ouders
kunnen inschatten of ze het direct moeten
lezen of dat het kan wachten. Daarin heeft de
school al stappen gezet.
Hoe staat het met de aanbouw? We wachten
als school op een uitnodiging van de
gemeente voor het vervolgtraject.

BAG2SCHOOL
Al enige jaren werken we in de herfst samen met de
organisatie Bag2School om kleding in te zamelen ten
behoeve van de school. Dit jaar hebben we voor een
lente inzameling gekozen. Binnenkort krijgen de
leerlingen de Bag2School zakken mee naar huis en
volgt er via het Ouderportaal meer uitleg over de
organisatie en de 'spelregels'.
Mocht u aan het ruimen gaan in uw kasten, zou u de
zakken nog even kunnen bewaren om ze vervolgens
vanaf 21 maart mee naar school te geven.
Hartelijk dank alvast voor uw inzamelactie.

BABY NIEUWS
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al op de hoogte
gebracht over het baby nieuws op Uniek. Wij kunnen
u vertellen dat we nog een fijn nieuwtje met u mogen
delen. Juf Rowy(gr. 4b) is in blijde verwachting van
haar eerste kindje. We wensen haar een voorspoedige
zwangerschap toe!
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KOERSPLAN
Tijdens de vorige studiedag heeft het team
kennisgemaakt met het Koersplan vanuit de stichting.
Dit plan beschrijft de kernwaarden en ambities van de
stichting voor de komende jaren. Voor ons is het
belangrijk dat de inhoud vanuit het Koersplan vertaald
gaat worden naar onze school en wat dit betekent
voor ons onderwijs. De afgelopen jaren zijn er op
Uniek hele goede stappen gezet en hebben we ons op
heel veel vlakken ontwikkeld. We zien echter ook nog
mooie kansen voor de toekomst die we gaan
beschrijven in ons schoolplan en jaarplan.
De directie gaat hier samen met het team en MR de
komende maanden mee aan de slag.
We willen dit proces ook met u delen en zullen
daarom regelmatig een korte update geven.
De ambities die vertaald moeten worden naar onze
school zijn:
1) Een leven lang samen ontwikkelen
2) Passend partnerschap voor gelijke kansen
3) Wij als duurzame wereldburger

STUDIEDAG
Op woensdag 16 februari staat er een studiedag
gepland. De kinderen zijn daarom vrij. De juffen en
meneren gaan deze dag weer aan de slag met alle
onderwijsontwikkelingen. Leren en ontwikkelen
vinden we erg belangrijk voor de kwaliteit van ons
onderwijs!

OUDERTEVREDENHEID
Via het Ouderportaal hebben wij u geïnformeerd over
de oudertevredenheidsenquête en u heeft hiervoor
inmiddels de link ontvangen. Wij willen u vriendelijk
vragen om dit onderzoek voor ons in te vullen. Het
levert de school namelijk veel informatie op. Helaas
heeft de Coronapandemie ervoor gezorgd dat u al
bijna twee jaar de school niet in mag. We willen u
vragen dit mee te nemen bij het invullen van de
enquête. Alvast bedankt voor de medewerking!
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