Uniek nieuws 1 juli 2021

Beste ouders,
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De laatste nieuwsbrief van dit bijzondere schooljaar.
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Mijn eerste schooljaar als directeur, die beïnvloed werd door corona,
was zeker ook een mooi jaar.
Vertrouwen…. Kinderen die thuisonderwijs hebben gehad en daarin
zoveel andere mooie dingen hebben geleerd, zoals plannen en online
werken.
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Vernieuwen…..We hebben een nieuw ik rapport ontwikkeld, nieuwe
methode rekenen en technisch lezen bekeken die volgend schooljaar
gaan gebruiken, het tiny forest is aangelegd.
Verschillend…. Een mooie samenwerking van groep 7/8 met stichting
Momo.
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Vieren….dit bijzondere jaar sluiten we af met een welverdiend feest!!!
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Groepsindeling
De groepsindeling voor volgend schooljaar is voor een groot deel bekend.
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Afscheid meester Koos, juf Joke en juf Simone
Koos, Joke en Simone hebben gekozen voor andere plannen en uitdagingen. Koos zullen we
binnen Proominent nog terugzien op de Montessorischool. Joke en Simone blijven ook in het
onderwijs, alleen hebben zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs. Wij willen hen
bedanken voor hun inzet hier op Uniek!!!
Nieuwe collega’s
We zijn op dit moment nog druk in gesprek met eventuele nieuwe collega’s en hopen ze deze
weken nog aan jullie voor te kunnen stellen.
Inzet project
Ook dit schooljaar hebben wij een subsidie ontvangen om kinderen nog extra ondersteuning te
geven. Deze ondersteuning zal Miriam Martens 4 dagdelen blijven geven.
Extra ondersteuning
Vanuit de werkdrukmiddelen zal Thomas op de dinsdag ingezet worden. Marjolijn heeft ook
nog een stukje werkdrukmiddelen die bij haar ib taken komt.
Zoals jullie in het nieuws hebben kunnen volgen, krijgen wij extra geld om in het onderwijs
extra mensen en/of materialen in te zetten. Dit plan ligt momenteel bij de MR voor
goedkeuring.
Op dinsdag 6 juli maken de kinderen kennis met hun (nieuwe) leerkracht tijdens de
doorschuifmiddag.

Afscheid van meesters/juffen, kinderen en ouders
Zo aan het einde van een schooljaar waarbij je terugkijkt en ook weer vooruitkijkt, is het ook
een tijd van afscheid nemen…
Meester Koos, juf Joke en juf Simone hebben aangegeven dat zij met/ in hun eigen groep
afscheid nemen. Naast het afscheid van meesters en juffen nemen we ook afscheid van
kinderen die onze school verlaten en naar een andere school gaan. Groep 8 zal volgende week
een alternatief kamp hebben in en om de school, blijft ook een nachtje “slapen” op school en
dan is het tijd om echt de basisschooltijd af te sluiten en nemen we op dinsdag 13 juni afscheid.
Ook nemen we die avond afscheid van ouders die de basisschooltijd achter zich laten. Ik wil
jullie dan ook erg bedanken voor jullie vertrouwen 8 jaar lang in onze school!! En wensen de
kinderen op hun nieuwe school heel veel plezier!!!
Op 22 juni hebben we online afscheid genomen van onze voorzitter van de MR, Bas Kooiker. Na
jaren in de MR te hebben meegedacht houdt ook nu de basisschooltijd op. Bas heel erg
bedankt voor je positieve inzet al die jaren. Vanuit de MR zal Diana Helms het stokje
overnemen naast Nabila Charki.
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Dan wil ik iedereen bedanken voor alle inzet dit schooljaar en wens ik jullie namens het team
van Uniek een hele fijne vakantie toe!
We zien elkaar maandag 30 augustus om er weer een mooi jaar van te maken. Een jaar waarin
we elkaar weer kunnen ontmoeten!!!

Hartelijke groet,
Heidi Kok
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