Uniek nieuws mei 2022
Beste ouders en verzorgers,
In deze periode tot de zomervakantie zijn er allerlei
activiteiten, vrije dagen en werken we toe naar het
afronden van dit schooljaar.
Groep 7/8 kwam gistermiddag moe, maar met veel
enthousiaste verhalen terug van hun kamp in Oosterbeek!!
Het slapen op een onbekende plek, midden in het bos, is
toch wel heel spannend. Maar ook het Airborne museum
maakte veel indruk. Met daarbij de leuke spelletjes en het
samenzijn en geslaagd kamp!
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Mei
Kamp groep 7-8
Schoolreis groep 1-6
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Hemelvaart, alle
kinderen zijn vrij
Start toetsweek
Juni
Tweede Pinksterdag,
alle kinderen zijn vrij
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
Zomerfestival
Maandereng
Rapportgesprekken
Wisselochtend

Juli
5 Afscheid groep 8
8 Laatste schooldag, alle
kinderen om 12.00 vrij
Zomervakantie t/m 19
augustus
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dagen.uitFeestdagen,
zoals Hemelvaart en
werken.
Ik
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dat
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Pinksteren, maar ook studiedagen. Op de studiedagen zullen we terugkijken op dit schooljaar
al een en
beetje
nieuwsgierig treffen
zijn naar
wievolgend
wordt schooljaar.
enmisschien
alvast plannen
voorbereidingen
voor
mijn nieuwe juf of meester. Hoe worden de groepen?

Nieuwe thema: Gevaar
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van groep 1-6 op zoek gegaan naar dinosauriërs rondom de
school. Die zijn toch langeleden uitgestorven???? Ja dat klopt en toch waren ze, verstopt, op
ons schoolplein te vinden…..In groepjes gingen de kinderen op zoek. Daarna is het plein mooi
versierd met tekekningen van de meest bijzondere dino’s!!!
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De kinderen zullen de komende weken vanalles leren en ontdekken over hoe de dinosauriërs er
uit zagen, waar ze leefden enz.

Groep 7/8 heeft zich in kunnen leven zoals jullie al hebben gelezen in het leven in de Tweede
Wereldoorlog rondom Oosterbeek. Zij zullen de aankomende weken werken over de Eerste en
Tweede Wereldoorlog.

Brengen en halen van de kinderen
Naast het parkeren van de auto’s op de verkeerde plekken, zou ik jullie ook willen vragen om de
doorgang op de stoep zoveel mogelijk vrij te houden. Veel ouders en kinderen van Uniek, maar ook van
de peuterspeelzalen en de buurscholen passeren en ontmoeten elkaar daar. En hoe mooi is dat dat we
elkaar ontmoeten. Om niemand het gevoel te geven zich buitengesloten te voelen, zou ik willen vragen
om dan ook Nederlands met elkaar te spreken.

Vreedzame Wijk
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Ervaar zelf de gymles van je kind bij de Open Lesweek
Beste ouders en verzorgers,
Jouw kind of kinderen krijgen op school gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs van
Gymonderwijs de Vallei. In de week van 18 mei en 19 mei ben je van harte welkom om samen
met je kind(eren), met een gymles mee te doen en te ervaren hoe onze vakleerkrachten de
gymles invullen.
Als ouder wil je het beste voor je kind, ook op school. De beste lessen en het beste
onderwijzend personeel waardoor je kind al zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Dat geldt
ook voor de gymles.
De vakleerkracht van Gymonderwijs de Vallei brengt kinderen met plezier in beweging en biedt
de beste sportontwikkelomgeving op school. De gymles wordt zo een ontdekkingstocht naar
eigen unieke beweegtalenten. Zelfs schoolprestaties kunnen daardoor verbeteren.
Op de school van jouw kind(eren) verzorgen vakleerkrachten Arne Hennink en Derek
Michielsen de gymlessen. Zij nodigen je van harte uit om de gymlessen in de week van 18 en 19
mei bij te wonen. De les wordt zo opgezet dat je samen met je kind(eren) kunt sporten. Ook
geven zij uitleg over de wekelijkse structuur, opzet en invulling van de gymlessen. Per kind kan
slechts één ouder aansluiten. Je wordt geacht actief mee te doen en te helpen. Zorg dan ook
dat je sportkleding en zaalschoeisel draagt.
De gymlessen op woensdag 18 mei zijn op de volgende tijdstippen:
· Groep 7 & 8 van 8:30 uur – 9:15 uur
· Groep 5& 6 van 9:15 uur – 10:00 uur
· Groep 3 & 4 van 10:15- 11:00 uur
De gymlessen op donderdag 19 mei zijn op de volgende tijdstippen:
· Groep 7 & 8 van 8:30 uur – 9:15 uur
· Groep 5& 6 van 9:15 uur – 10:00 uur
· Groep 3 & 4 van 10:15- 11:00 uur
We stellen je aanwezigheid zeer op prijs. Meld je aan door onderstaande strook in te vullen en
lever deze uiterlijk 11 en 12 mei in bij de groepsleerkracht(en) van je kind(eren).
Hopend dat ook jij meedoet,
Met vriendelijke groeten,
Arne Hennink, Derek Michielsen

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 2 juni 2022
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