Uniek nieuws oktober 2021

Beste ouders en verzorgers,
Woensdag is de Kinderboekenweek gestart. “Worden wat je wil”
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De kinderen hebben dinsdagmiddag al een superleuke speurtocht door
de school gehad over verschillende beroepen. En in groep 1/2 hebben
de kinderen kennis gemaakt met een moeder die vertelde over haar
werk als verzorgende en liet daarbij zien wat ze dan allemaal doet.
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De kinderen zullen deze week werken over verschillende beroepen en wie weet al enthousiast worden
voor een bepaald beroep! Donderdag 14 oktober zullen we de Kinderboekenweek afsluiten. In groepjes
gaan de kinderen bij elkaar langs om te laten zien, te presenteren wat ze over het onderwerp geleerd,
gemaakt hebben.
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Hackshield Cyber agenten in de gemeente Ede worden
Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen
veel tijd op social media door. Een mooi tijdsbedrijf, al kent dit online
leven ook een keerzijde. Denk onder andere aan cyberpesten, chantage
en afpersing, online fraude en andere vormen van cybercriminaliteit.
Omdat kinderen zich niet altijd bewust zijn van de gevaren die ze online
lopen zijn ze een kwetsbare groep en makkelijke prooi voor hackers en
andere online criminelen. Als gemeente hechten we veel waarde aan de
online veiligheid van kinderen. Daarom roepen we als gemeente
kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud op, om HackShield te spelen en
Junior Cyber Agent van de gemeente te worden.
HackShield
HackShield is een cybersecuritygame die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen
cybercriminaliteit. Kinderen worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving
(ouders, opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere familieleden en bekenden)
beschermen tegen online criminaliteit.
Samenwerking met gemeente Ede
De gemeente Ede heeft zich bij HackShield aangesloten om cybercriminaliteit aan te pakken en de jeugd
digitaal vaardig te maken. Daarom start op maandag 11 oktober in de Week van de Veiligheid een
campagne waarin we de kinderen uit de gemeente oproepen om HackShield te spelen en zich te
ontpoppen tot Junior Cyber Agents. Aan het eind van de campagne worden de beste spelers officieel
gehuldigd.
Meer informatie
Op www.joinhackshield.nl vindt u meer informatie over HackShield.
Denise van der Plaat
Beleidsadviseur Zorg en Veiligheid & Beleidsadviseur MO-BW | Gemeente Ede - Afdeling Veiligheid/BSD

Ede doet
Mochten jullie, buren, opa’s/oma’s enz. nog Ede Doet bonnen hebben, dan ontvangen wij die graag!!!!
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Thema:
Na de herfstvakantie starten we met het thema Er was eens…
In groep 1/2 en 3/4 duiken de kinderen in de boeken en verhalen en luisteren naar de
verschillende sprookjes. Waar prikte Doornroosje zich aan, waar woonden de prinsen en
prinsessen, welke kleding droegen ze, enz?
Groep 5/6 gaat de tijd van hun opa’s en oma’s bekijken, wat is er allemaal veranderd?
Groep 7/8 Gaat de tijd van Mozart onderzoeken, de tijd van de pruiken en de revoluties.
Het thema zal met een presentatievorm, die beoordeeld wordt en in het ik rapport komt,
afgesloten worden.
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Youth World Food Day
Youth World Food Day op 16 oktober is hét festival voor en door jongeren waar we elkaars visie
op de wereld, voedselketens en innovatieve ideeën delen. Met elkaar kunnen we impact maken
en zoeke we samen naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag. Jullie zijn de
toekomstmakers! De sfeer tijdens het festival is lekker relaxed. En zoals je van een festival mag
verwachten zijn er toffe challenges, interactieve elementen, maak je kennis met vele food
innovaties of haal wat te eten bij een van onze foodtrucks.
Schrijf je vooraf in voor de brainstormsessie in ons Ontwerpcafe of maak een ideale burger in
een van onze Masterclasses in de Binnentuin van het Akoesticum!
Programma
10:00 - 11:30 Jongerenoogst
12:00 - 13:00 Winnaar ' De Ideale Burger Challenge'
13:00 - 14:30 Ondertekening City Deal
15:00 - 16:00 Ideale burgers uit de regio
16:00 - 17:00 Singer-songwriter Johnny Fleet
17:00 - 18:00 De Wereld Eet Door
https://www.eventbrite.com/e/registratie-youth-world-food-day-170116469941?aff=ebdssbeac

Tenslotte
Wij merken dat sommige kinderen regelmatig te laat komen.
De deur gaat om 8.20 open, de kinderen kunnen dan al lekker
naar binnen en opstarten met werk. Werk dat misschien nog
afgemaakt moet worden of werk waar je verder mee kunt gaan,
je weektaak bijvoorbeeld.
Om 8.30 gaan de deuren dicht en willen we ook echt
met alle kinderen gaan starten met de les!!!
Hartelijke groet,
Heidi Kok
De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 4 november
Basisschool Uniek – Nicolaas Maesstraat 7 – 6717 ST Ede – 0318-636179 – uniek@proominent.nl

