Uniek nieuws 3 december 2020

Beste ouders,
Nog twee weken en dan hebben we kerstvakantie. Zo aan het eind
van het jaar kijk ik graag even terug op dit bijzondere jaar!! Een jaar
waarin we te maken kregen met dat onbekende virus, we online les
gingen geven, we maatregelen en richtlijnen volgden. Een jaar dat
veel onzekerheid en misschien ook wel angsten met zich mee bracht
en een jaar waarin we elkaar op gepaste wijze ontmoetten. Ondanks
alles kijk ik terug op een jaar waarin we samen met elkaar het
onderwijs voort hebben kunnen zetten. En ben ik trots op onze
kinderen, jullie ouders en mijn collega’s dat we dat zo met elkaar
hebben gedaan!!!!
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Sint
Op het leerplein is al een mooie tentoonstelling ontstaan met mooie, grappige surprises. Vol
trots hebben ze hun gemaakte surprise aan mij laten zien.

Morgen hopen wij met de kinderen de Sint binnen op het leerplein te mogen ontvangen. Ik ben
erg benieuwd hoe het komt dat er schoenen kwijt zijn geraakt nadat de kinderen hier op school
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hun schoen mochten zetten. We gaan er een gezellig feest van maken, met cadeautjes,
surprises en natuurlijk pepernoten. En hopelijk komen de kwijtgeraakte spullen weer terug

Kerst
Ook de voorbereidingen voor kerst zijn alweer in volle gang. En dit feest zal het een beetje
anders zijn vanwege de coronatijd. We hebben ervoor gekozen om de kinderen op te splitsen in
twee groepen, groep 1-3 en groep 4-8 zullen op verschillende tijdstippen ’s avonds op school
komen. De rode loper zal uitliggen om de kinderen als sterren te ontvangen. Dit jaar is er geen
diner. Wel een drankje en een klein hapje door ons verzorgd. In de klas en op het leerplein is er
een gezellige avond met een filmpje/ bal(dansen) / spelletje enz.
Van de leerkrachten zullen jullie in de weekmail uitgebreide informatie hierover on

Bereikbaarheid school
Helaas zijn wij sinds wij over zijn gestapt op een ander abonnement en andere toestellen
minder goed bereikbaar. Hier wordt hard aan gewerkt. Mocht het niet lukken ons te spreken,
probeer het later nog een keer of stuur een mail.

Vakantie
Tenslotte wil ik jullie namens het hele team van Uniek alvast een hele fijne vakantie toewensen
en zullen we de kinderen op maandag 4 januari weer begroeten.

Hartelijke groet,
Heidi Kok

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 7 januari
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