Uniek nieuws april 2022
Beste ouders en verzorgers,
De klok is voorruit gegaan, de lente komt hopelijk weer
snel en dit is dan ook een tijd waarin we de kalender goed
in de gaten moeten houden. Veel leuke en belangrijke
dingen staan op het programma: Kamp van groep 7-8
meteen na de meivakantie, de Koningsspelen, de
meivakantie, Pasen, het ramadanfeest en niet te vergeten
de eindcito van groep 8!!
Een leuke en soms spannende tijd!!

April
6 Schoolvoetbal groep 7/8
14 Paaslunch met bezoek

van de paashaas
15 Goede vrijdag, alle lln
zijn vrij
18 Tweede paasdag, alle lln
zijn vrij
20-22 Eindtoets groep 8
21 Thema Gevaar
22 Koningsspelen
25-4 Meivakantie
t/m 8 mei

9-11
25

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is ook al
bekend, deze staat al op onze site. De exacte studiedagen
van Uniek laat ik jullie nog weten.

26-27
30

Mei
Kamp groep 7-8
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Hemelvaart, alle
kinderen zijn vrij
Start toetsweek

Nieuwe thema: Verhuizen

Dinsdag 15 maart hebben we met de hele school het thema geopend. Kinderen vonden het maar wat
vreemd om te zien hoe de leekrachten, verkleed als cowboys en -girls op het leerplein het verhaal
zongen van Cowboy Billy Boem, die over de prairie trok op en in verschillende vervoersmiddelen. De
kinderen in groep 3/4. mochten lezen met welk vervoersmiddel dat werd gedaan en de kleuters konden
laten horen hoe goed zij al kunnen tellen. Een mooie start van het thema!! Morgen, vrijdag 8 maart zal
er een verhuiswagen bij de school staan, vanwege een gastles in groep 5/6 van Opa Jan de verhuizer.
Want wat is verhuizen nu eigenlijk? Opa Jan, directeur van Mondial Waaijenberg Verhuizers zal vertellen
over verhuizen in het verleden, met paard en wagen en over verhuizen anno 2022in luxe luchtgeveerde
meubelwagens, CO2 neutraal verhuizen etc.. Waarna groep 7/8 te zien krijgt hoe een verhuiswagen nu
werkt.
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Vreedzame wijk: Maandereng voor elkaar
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van de kinderwijkraad de tweede bijeenkomst gehad. In de
vorige nieuwsbrief heb ik hier al iets over verteld, maar om wie kunnen dit beter vertellen dan de
kinderen zelf?
Kinderwijkraad, de 5 hoofregels:
- iedereen mag meedoen
- we houden de wijk schoon
- we hebben respect voor elkaar
- we houden rekening met elkaar
- we komen op voor elkaar
Waar zijn we mee bezig geweest:
We zijn in groepjes van twee bezig geweest met posters, waar acties op staan. Bijvoorbeeld een
schoonmaakactie voor de wijk. We hebben besproken hoe de posters eruit moeten zien en door wie ze
worden gemaakt, een kunstenaar bijvoorbeeld.
We hebben de andere kinderen van de kinderwijkraad die op de ander scholen zitten beter leren
kennen en samen spelletjes gespeeld.
Ook hebben we huiswerk gekregen.
Jaylin, Sulayman, Nasr en Nour

Schoolvoetbal
Wat zijn we trots op onze kinderen. In het koude weer hebben twee teams van Uniek meegedaan aan
het schoolvoetbaltoernooi, dat gelukkig weer door kon gaan.
Het is heel goed gegaan bij team 1. Het overpassen en alles is heel goed
gegaan. Hlaas niet gewonnen, maaruiteiendelijk gaat hettoch om het
PLEZIER!!! Heel veel lol gehad. Ook al hebben we verloren, het was supersuper LEUK!! Uiteindelijk tegen 6 scholen gegaan, want 1 was helaas
uitgevallen.Wel minstens 1 goal gemaakt en team team 2 geen goals.
Maar ja geeft niet, want ja het is wat het is.
Samar en Loubna

Ede Doet bonnen
De Ede doet bonnen weer in jullie brievenbussen gekomen. Mochten jullie ze nog hebben, dan zou ik die
graag willen ontvangen. We zijn namelijk aan het sparen voor vogelhuisjes/nestkastjes, insectenhotels
e.d. voor op het kleuterplein. Inleveren kan via de leerkracht, of via mij en ook kunnen jullie ze via de
site doneren Initiatief | Insecten, eekhoorns en vogels op ons schoolplein | Ede Doet Alvast bedankt!!

Basisschool Uniek – Nicolaas Maesstraat 7 – 6717 ST Ede – 0318-636179 – uniek@proominent.nl

Vanuit de MR:
Even een voorstelrondje. Mijn naam is Diana
Helms-Burgers en ik ben voorzitter van de
medezeggenschapsraad ook wel MR genoemd. In
de MR ben je samen met wat ouders en
leerkrachten actief bezig met wat speelt er op
school. Je denkt mee en beslist mee met de
voorstellen vanuit de directie.
Eerst heb ik een paar x mee gedraaid om te
kijken of het wat voor mij was. We komen 4 á 5 x
per schooljaar bij elkaar en de onderwerpen zijn
goed te volgen. Alle vragen die we hebben
kunnen we stellen. Aangezien ik 2 kinderen (luna
en CJ) op Uniek had zitten dacht ik deze rol ga ik
op mij nemen. Ondertussen is Luna helaas naar
speciaal basisonderwijs gegaan sinds januari
2022.
Er is ook een GMR de gemeentelijke
medezeggenschapsraad. Uniek valt onder de
stichting Proominent. Daar worden beslissingen
genomen voor alle openbare basisscholen in de
gemeente Ede die aangesloten zitten bij de
stichting. Bij de GMR zoeken ze nog mensen om
mee te denken en te beslissen. Dus denkt u
erover om in de maatschappij uw steentje bij te
dragen is dit misschien iets voor u.
Heeft u ideeën of vragen over Uniek, spreek mij
dan gerust aan. Samen maken we er een leuke en
goede school van voor onze kinderen. Mailen kan
ook naar dianahelms12@gmail.com
Vriendelijke groet,
Diana

Mijn naam is Nabila Charki, moeder van Noor
(groep 1), Yassir (groep 4) en Maysam (groep 6).
In mijn dagelijks leven werk ik bij waterbedrijf
Vitens waarin ik coach/trainer ben voor nieuwe
medewerkers tijdens de instroom.
Daarnaast vervul ik ook mijn rol als senior
medewerker, waarbij ik o.a. in contact treed met
beherende instantie tijdens een aanmelding tot
beschermingsbewind of schuldhulpverlening via
de gemeenten of instanties en de verzoeken
afhandel.
In 2019 was er vanuit Uniek een oproep geplaatst
waarin om nieuwe MR leden werd gevraagd. Ik
heb toen mijn interesse aangegeven en al snel
werd ik geïntroduceerd in het bestaande MR
team.
Ik vind het belangrijk om met school in overleg te
gaan, om mee te kunnen denken over belangrijke
zaken die de school, de kinderen en de
leerkrachten aangaan. Op deze manier wil ik
graag mijn bijdrage leveren aan
ouderbetrokkenheid.
Ik hoor het graag als er vragen zijn waarin de MR
wat kan betekenen.
Vriendelijke groet,
Nabila

Parkeren bij het brengen en halen van de kinderen
Ik wil jullie er weer eens op wijzen dat het regelmatig voorkomt dat ouders hun auto midden op de weg
zetten of direct voor de stoep, wat leidt tot opstoppingen en irritaties. We hebben een ruim
parkeerterrein met voldoende vakken. Laten we hier samen op letten voor de veiligheid van de kind

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 12 mei 2022
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