Uniek nieuws oktober 2022

Beste ouders,
Gisteren is de kinderboekenweek van start gegaan en wat ben ik trots
op onze kinderen!!!! Het thema van dit jaar is Giga groen en op de
vraag om in het groen te komen met een kussentje/dekentje en een
boek werd enorm veel gehoor gegeven. Rond 8.45 uur zaten alle
kinderen voor de start van de kinderboekenweek op hun
kussentje/dekentje te lezen en kon je een speld horen vallen. Het zag
er zo gezellig uit!!!
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Informatieavond
Wat een opkomst was er op de informatieavond!!!
Ook was het erg fijn om terug te krijgen dat jullie het fijn vonden dat we elkaar weer konden
ontmoeten en dat de vorm waarin we het nu gegoten hebben erg gewaardeerd en leuk
gevonden werd!! Ook wij kijken met een fijn gevoel terug op deze avond. In de vorige
nieuwsbrief stond dat jullie een nieuw formulier mee zouden krijgen, waarin jullie aan kunnen
geven of wij foto’s van jullie kind mogen gebruiken. Wij zijn verplicht om dit ieder jaar weer
opnieuw te vragen. Deze heb ik in de bijlage van de mail meegestuurd.

Draaiboek corona
Voor 1 oktober moest ieder school een draaiboek corona hebben. Deze is met het team
besproken en met instemming van de MR goedgekeurd en vinden jullie op onze website.
Het draaiboek is er om paraat te hebben bij opleving van corona. Dit draaiboek bestaat uit vier
fases en bij elke fase staat welke maatregelen wij dan zullen (moeten) nemen.

Thema: Alles verandert
Waar gaan we met het thema “Alles verandertover werken?
In groep1/2 worden verschillende soorten weer bekeken
In groep 3-6 bekijkt de veranderingen van de natuurin de hersft.
IN groep 7 en 8 worden het weer, de veranderingen op aarde bekeken.
Het thema zal met een presentatievorm, die beoordeeld wordt en in het ik rapport komt,
afgesloten worden.
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Gezonde lunch
Stichting Proominent vindt het erg belangrijk dat kinderen, die ook nog eens in de Food Valley
wonen, in het kader van burgerschap, duurzaamheid en voedseleducatie meekrijgen. Daarom is
er een subsidie aangevraagd bij de gemeente Ede en zal Uniek meedoen aan een pilot/proef de
gezonde lunch. Afgelopen dinsdag heb ik een mooi gesprek gevoerd met medewerkers van het
Aeres MBO, waar zij de opleiding Food en lifestylecoach aanbieden.
De studenten die deze opleiding dit jaar volgen zullen een plan gaan maken n.a.v. allerlei
onderzoeken, gesprekken, adviezen. Dit in nauwe samenwerking met de kinderen, ouders, het
team van Uniek en Het Smaakpark, met de bedoeling om van januari/februari – april een
gezonde lunch op Uniek aan te kunnen bieden.

https://www.etenopschool.org/

Instagram Uniek
Sinds deze week heeft Uniek ook haar eigen instagramaccount!!!!
obs_uniek_ede

Muziekvereniging

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op donderdag 3 november 2022
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