Uniek nieuws november 2022

Beste ouders en verzorgers,
De herfst is nu echt begonnen. Het schoolplein ligt vol met bladeren,
het wordt weer eerder donker en na een prachtige herfstvakantie
wordt het nu toch wel weer kouder. Afgelopen weekend is de klok
weer achteruit gezet, de wintertijd komt er weer aan.
Afeglopen maandag was dan ook niet te laat iop school……
Toch zien wij dat er regelmatig kinderen zijn die te laat op school
komen. Ik wil jullie daarom er nog een keer op wijzen, om 8.20 gaan de
deuren open en om 8.30 willen we echt starten met de lessen en gaat
de deur dicht.
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Instagram Uniek
Blijf ons volgen op ons instagramaccount!!!
obs_uniek_ede

Voorstellen gymdocent
In een eerdere nieuwsbrief heb ik jullie voorgesteld aan juf Sanne, vakdocent
bewegingsonderwijs. Zij heeft helaas vanwege gezondheidsklachten nog niet bij ons kunnen
starten. Ook Sportservice heeft te maken met een personeels tekort en kan ons op dit moment
geen inval bieden. Gelukkig hebben we het wel zelf op kunnen lossen met Pieter Voorhout. Hij
zal tijdelijk tot juf Sanne hersteld is invallen en de gymles op dinsdag verzorgen.
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Hallo allemaal!
Mijn naam is Pieter Voorhout. Ik ben 22 jaar oud
en woon in Lunteren. Afgelopen zomer heb ik
mijn opleiding aan het CIOS in Arnhem
afgerond. Tijdens de stages op deze opleiding
heb ik ervaring opgedaan met het geven van
bewegingsonderwijs aan kinderen en het
begeleiden en organiseren van buitensportevenementen. Ook heb ik zelf veel sporten mogen
en kunnen beoefenen zoals bijvoorbeeld
kajakken, klimmen en mountainbiken. Ik ben
rustig, maar hou ook van een geintje.
Ik heb vanaf begin oktober op Obs Uniek de kans
gekregen om mijn ervaring op het gebied van het
bewegingsonderwijs verder te ontwikkelen. Ik
verzorg de gymlessen op dinsdag en ben hier erg
enthousiast over en doe dit met veel plezier!

Activiteiten Malkander

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 1 december 2022
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