Uniek nieuws november 2021

Beste ouders en verzorgers,
Wat gaat de tijd weer snel. De klok is achteruit gezet en de herfst en de
wintertijd zijn echt begonnen. In de school zijn we druk met de
herhalingstoetsen en de eerste voortgangsgesprekken komen er
alweer aan. Net als de adviesgesprekken voor groep 8!!!
Op ons plein is de herfst ook mooi te zien, de bomen kleuren langzaam
van groen naar geel en de balderen vallen volop van de bomen. Naast
het spelen met de bladeren, worden ze mooi als compost in het Tiny
Forest gebruikt!
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En hebben jullie gezien hoe mooi het kleuter-/peuterplein is
geworden?! Vandaag zijn de kinderen er voor het eerst lekker gaan
spelen. De beplanting laat nog even op zich wachten, net als de
glijbaan, maar dat er nu weer volop gespeeld kan worden, is ontzettend fijn!
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Oudergesprekken, coronamaatregelen
Helaas merken we om ons heen dat het coronavirus ook gevaccineerde volwassenen en jonge
kinderen niet gespaard laat! Zoals verwacht werd er dan ook in de persconferentie van
afgelopen dinsdag weer een paar maatregelen aangescherpt en/of opgepakt. Vanuit het
ministerie en de Po-raad zal het beleid voor het onderwijs nog volgen, maar voor nu zullen wij
weer meer afstand houden van elkaar op school, extra alert zijn op ventileren en weer meer
letten op handen wassen. Ook zullen we ouders nog niet te vaak in school uit willen nodigen.
Voor de rapportgesprekken hebben we besloten dit wel te doen. De uitnodigingen voor de
gesprekken zullen deze dagen gemaild worden door de leerkrachten.
Daarbij willen we jullie wel graag wijzen op een paar maatregelen die we dan zullen treffen:
- kom niet te vroeg
- ga na het gesprek meteen weer naar huis
- draag in de school/gangen een mondkapje
- ouders groep 1-4 komen door de kleuteringang naar binnen en gaan daar weer naar buiten
- ouders groep 5-8 komen door de hoofdingang
- kom met maar 1 ouder/verzorger
- houd afstand van elkaar in de school
- het gesprek in het lokaal zal zijn met een spatscherm tussen jullie en de leerkracht
- uiteraard zal er geventileerd worden
We zullen geen coronabewijs vragen, maar laten we samen de maatregelen in acht nemen!

Aanmoedigen bewoners van De Gelderhorst
Donderdag 14 oktober hebben de kinderen van Uniek en de peuterspeelzalen de bewoners van de
Gelderhorst aangemoedigd tijdens hun wandel driedaagse. Spandoeken werden gemaakt en d.m.v.
gebaren zoals zwaaien werden de bewoners totaal verrast aangemoedigd. De reacties waren prachtig.
Even contact met elkaar, een high five enz. Met een mooie terugkoppeling dat er zelfs bewoners erg
geëmotioneerd door waren.

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

Time-in en time-out
We merken in de groepen dat kinderen soms vanwege storend gedrag even de tijd nodig
hebben om apart te zitten. Op school hebben wij daar een time in of time out regeling voor.
Time in: de leerkracht geeft aan dat wat het kind doet, storend is voor de les en de klas. In de klas is een
extra plekje/tafeltje, waar het kind 5-10 minuten gaat zitten, zonder anderen te storen.
Het kind krijgt een wekkertje mee, de leerkracht spreekt de verwachting uit: over vijf/tien minuten
verwacht ik dat je weer goed mee kan doen met de les aan je eigen tafel. Bij de time in plek hangt de
groene kaart met afspraak/verwachting.
Time out: werkt de time in niet, dan kan het nodig zijn om de leerling een time out bij de buddy klas te
geven. Dit is maximaal 15 minuten, liefst met werk en met een rode time out kaart waarop staat hoe en
wat, waar: niet de andere klas storen, indien haalbaar, werk afmaken. Op een vaste plek en ook hier gaat
een timer mee.
Mocht het vaker gebueren dat een time in nodig is, dan neemt de leerkracht contact op met ouders om de
tijd in te halen na school.

Hartelijke groet,
Heidi Kok
De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 2 december
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