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Beste ouders,

9
13-24

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. We zijn weer
gestart en het is fijn om alle kinderen weer te zien. Ondertussen wordt
er alweer hard gewerkt en hebben de kinderen kennis gemaakt met
hun (nieuwe) meester of juf.
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Nieuwe leerkrachten
Graag wil ik jullie voorstellen aan onze nieuwe meester en juffen.
In groep 1/2 is vanuit de NPO gelden juf Viola als onderwijsassistente op de dinsdag-, woensdag
en donderdagochtend. Zij zal in de groep groepjes kinderen extra helpen en begeleiden.

Graag wil ik mij even voorstellen; Ik ben Viola Krop – Draaijer en ik
werk als extra ondersteuning dit schooljaar in groep 1/2 bij juf
Anja. Ik ben er op dinsdag, woensdag en donderdag ochtend. Ik
ben 43 jaar, getrouwd en heb een dochter van 7 jaar en ik woon in
Ede. Ik heb altijd gewerkt als verpleegkundige in het ziekenhuis
maar besloot 2 jaar geleden het roer om te gooien en begon met
de deeltijd PABO op de CHE. Eerst werkte ik nog in het ziekenhuis
tijdens mijn studie maar sinds dit jaar gaat al mijn aandacht uit
naar het onderwijs. Het leuke aan het werken met kinderen vind
ik dat kinderen de wereld vaak op een andere manier zien dan
volwassenen. We gaan er samen een mooi schooljaar van maken!

In groep 3/4 is meester Lars. Hij zal naast juf Petra op de woensdag extra in de groep zijn om
kinderen of groepjes kinderen extra te begeleiden en op donderdag heeft hij groep 3/4. In de
ochtend alleen groep 4 en dan is juf Miriam in groep 3. In de middag is de groep weer samen bij
meester Lars.
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Vorig jaar heb een mooie, uitdagende stap gemaakt naar het
onderwijs. Het heeft mij altijd getrokken en in mijn vorige werk
zocht ik altijd de verbinding met het onderwijs. Ik kom ook uit een
echte onderwijsfamilie. Mijn moeder zei, toen ik mijn keuze voor
het basisonderwijs vertelde: ‘Eindelijk!’
Ik heb altijd veel gereisd en ik heb lang in het buitenland gewoond.
Mijn kinderen zijn in Dubai en Singapore geboren en opgegroeid.
Verschillende culturele contexten heeft ze veel gebracht.
In mijn vrije tijd wielren ik veel en ga ik graag naar musea en
concerten. Crossen in het bos met de kinderen en met ze kletsen
over van alles, vind ik het allerleukst.
Het is bijzonder om nu onderdeel te zijn van Uniek. Ik wil samen
met de kinderen de wereld ontdekken in een prettige, veilige sfeer.
In groep 5/6 is op maandag en dinsdag juf Nienke. Ook op de woensdag en donderdag is zij bij
ons op school, maar dan begeleidt zij vanuit de NPO gelden kinderen in en buiten de groepen.
Hallo, ik ben Nienke, 43 jaar, moeder van dochter Linde (16) en zoon
Merijn (14) die naar het Pallas Athene Collega gaan. Wij wonen in
Ede Af en toe heb ik een bonuskindje van 3, hij woont bij mijn vriend
in Alphen a/d Rijn.
Ik heb lang lesgegeven in het speciaal onderwijs, eerst in Utrecht,
later in Ede.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de tuin en in huis te klussen, te
lezen, te mountainbiken, te wandelen, foto's te maken, met vrienden
te borrelen, Netflix te kijken en spelletjes zoals Katan te spelen met
mijn pubers. Ook houd ik van stedentrips en op vakantie gaan, het
liefst naar zo veel mogelijk verschillende plaatsen en landen.
Dit jaar start ik op Uniek in groep 5/6 en daar heb ik veel zin in!

Voor groep 7/8 op vrijdag zijn wij nog op zoek naar een meester of juf. De aankomende drie
vrijdagen is er gelukkig wel een invaller gevonden, juf Anja Lucassen

Bewegingsonderwijs

Zoals gewend wordt de gymles op donderdag gegeven door meester Arne. Hieronder stelt hij
zich nog even voor en vertelt hij nog wat meer over hoe de lessen eruit zien.
Op de woensdag hebben we ook een vakdocent bewegingsonderwijs, namelijk meester Derek.
Zorgen jullie dat de gymspullen weer op orde zijn? En dat er een elastiek mee gaat om het
lange haar in een start te kunnen doen?
Zoals jullie misschien al wel hebben gemerkt, staat er om het gebouw van de Beatrixschool een
groot hek. In de zomervakantie zijn ze gestart met de verbouwing van de Beatrixschool. Het
middenstuk, waar onze drie scholen aan elkaar vast zitten, wordt meteen meegenomen. Dit
heeft als gevolg dat we niet meer binnendoor naar de gymzaal kunnen en dus buitenom
moeten, ook met slecht weer. Misschien dat op de woensdag en donderdag dan een regenjas
en/of paraplu mee kan.
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Mijn naam is Derek Michielsen en ik ben 29 jaar oud. Ik woon
samen met mijn vrouw in Stroe. Wij hebben één dochtertje van
bijna anderhalf en verwachten in Januari ons tweede kindje. Ik
ben voor de zomer afgestudeerd van de ALO in Nijmegen en mag
nu dus eindelijk zelfstandig voor de klas staan! Ik werk als
vakdocent bewegingsonderwijs bij Sportservice de Vallei in de
gemeente Wageningen en Ede. Mijn doel is om kinderen breed
motorisch op te leiden tijdens de gymles.

De gymlessen zijn weer begonnen, maar wie is nou eigenlijk de vakdocent
bewegingsonderwijs? En wat doet hij allemaal?
Mijn naam is Arne Hennink en ik ben 33 jaar jong. Ik heb een vrouw en een 2 kinderen,
een dochter van 2,5 jaar en een zoon van bijna 1 jaar. Ik vervul de functie als
vakleerkracht bewegingsonderwijs bij Sportservice De Vallei in de gemeentes
Wageningen, Ede en Otterlo. Binnen deze functie is het hoofddoel om kinderen breed
motorisch op te leiden tijdens de gymles. Het docententeam van Sportservice De Vallei
werkt sinds 3 jaar met een nieuw model van lesgeven: Athletic Skills Model (ASM).
Ook in mijn gymlessen is er veel aandacht voor dit model; het is een andere manier
van denken over bewegen.
Dit schooljaar zal ik op de donderdag de gymlessen geven bij jullie op school. ASM in
het kort: Het ASM is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd
talentontwikkelingsmodel voor sporters. Tijdens de lessen wordt heel creatief
omgegaan met de omgeving, het materiaal en oefenvormen. De leerlingen bepalen
vaak zelf de manier van eigen bewegen. Tijdens de lessen wordt meer aandacht
gegeven aan de vele grondvormen van bewegen, zoals: balanceren-vallen, stoeienvechten, springen-landen, klimmen, zwaaien, schieten en mikken etc. Door aan de
leerlingen een breed en gevarieerd bewegingsprogramma te bieden
verwachten/hopen we een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De oefeningen
zijn op alle niveaus toepasbaar en ze zijn zeer uitdagend.
Ik kijk ernaar uit het komende jaar de kinderen van Obs Uniek meer te leren over sport
en beweging en hoop dat uw kinderen het komende schooljaar thuis heel enthousiast
zullen vertellen over hun ervaringen tijdens de gymlessen.

Coronamaatregelen
Vanuit het ministerie en de GGD zijn wij weer op de hoogte gebracht van de maatregelen die
nu gelden rondom corona. De maatregelen die voor de vakantie golden, zijn nog steeds actief.
Dat betekent dat we niet meer in de bubbel van de eigen groep hoeven te blijven, kinderen bij
binnenkomst en regelmatig tussendoor handen wassen en/of desinfecteren, leerkrachten
onderling afstand houden van elkaar, we ventileren, ouders zo min mogelijk in de school zijn.
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Helaas betekent dat nog dat we de informatie avond die we altijd aan het begin van het
schooljaar plannen niet door gaat. We zullen jullie per mail informeren over waar we dit
schooljaar aan en over gaan werken. Daarnaast hebben we altijd aan het begin een
kennismakingsgesprek. Ook dit kan niet op school plaatsvinden. De leerkrachten zullen hierover
met jullie contact opnemen. Er zal ook een formulier meegestuurd worden, waarin jullie de
informatie die jullie willen geven kunnen vermelden. Ook zal er weer een nieuw formulier
meegaan 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.
Thema: Mijn lijf
Waar gaan we met het thema “mijn lijf”over werken?
In groep 1/2: hoe ziet mijn lichaam eruit, waar zit alles, hoe beweeg je en wat als je lichaam
ziek wordt en je in het ziekenhuis komt?
In groep 3/4 gaan ze daar verder mee en worden de beroepen dokter en tandarts ook bekeken.
In groep 5/6 gaat bekijken wat juist geoed en gezond voor je lichaam is, welk eten en drinken is
gezond en wat juist niet, waarom is bewegen juist zo goed voor je en wat als je niet tegen
bepaald eten kan en je dus allergisch bent?
Groep 7/8 gaat tenslotte het lichaam van binnen bekijken, hoe werkt het skelet en je zintuigen?
En hoe komt het dat wij groeien?
Het thema zal met een presentatievorm, die beoordeeld wordt en in het ik rapport komt,
afgesloten worden.

Kleuterplein
In de herfstvakantie gaan ze starten met de verbouwing van het kleuterplein. Er zal meer groen
komen met fruitbomen en natuurlijke materialen. Ook aan de dieren wordt gedacht met
nestkastjes en insectenhotels. Maar ook mooie speeltoestellen, zoals een grote schommel en
een glijbaan. Na de vakantie zal het aanpassen van het plein nog ongeveer twee weken duren.
Dat vraagt van ons wat aanpassingen met het buietspelen en het brengen en halen, maar
daarna kunnen we genieten van een mooi plein!!!
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