Uniek nieuws 9 juli 2020

Beste ouders,
Nog een week en dan zit dit schooljaar er weer op. Een bijzonder
jaar, een jaar die we niet snel zullen vergeten. Een jaar waarin we
samen thuisonderwijs zijn gaan geven. Een jaar waar woorden als de
anderhalvemetersamenleving een begrip werd. Een jaar waarin er
van alle kanten veel van ons werd gevraagd. Ik ben dan ook enorm
trots op hoe we dat met elkaar; kinderen, ouders, team, vorm
hebben gegeven! En hoe fijn is het om het schooljaar op school af te
kunnen sluiten.
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Groep 8 heeft geen kamp gehad, maar toch hebben we er een mooi
afscheid van kunnen maken door drie dagen “kamp” op school te
realiseren met zelfs een overnachting op school!!! En maandag gaan
we echt afscheid nemen van groep 8 samen met ouders, met een filmavond “op afstand”

Lieve kinderen van groep 8 jullie afscheid is er één om nooit te vergeten. Een afscheid anders
dan anders in een bijzondere tijd.
Ook nemen we die avond afscheid van ouders die ook de basisschooltijd achter zich laten. Ik wil
jullie dan ook erg bedanken voor jullie vertrouwen 8 jaar lang in onze school!!

Afscheid en welkom collega’s
Niet alleen van ouders, maar ook van leerkrachten nemen we afscheid. Zoals jullie hebben
kunnen lezen gaan juf Thea en juf Zoë andere plannen uitvoeren en uitdagingen opzoeken. We
willen hen heel erg bedanken voor hun inzet hier op Uniek!!
En als er mensen gaan, komen er ook weer nieuwe mensen. Afgelopen dinsdagochtend hebben
de kinderen kennis gemaakt met hun “nieuwe” juf of meester. Hieronder stellen de nieuwe
collega’s juf Daniëlle, juf Simone en meester Thomas zich even voor.
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Dag allemaal!
In het nieuwe schooljaar begin ik op Obs Uniek als leerkracht
van groep 4/5.
Mijn naam is Daniëlle Tanis, ik ben 34 jaar oud en ik kom uit
Veenendaal. Ik heb een dochtertje van 1 jaar, Skye. In mijn
vrije tijd fiets en wandel ik graag met de kleine meid en ben ik
graag bij familie.
Hiervoor heb ik 13 jaar gewerkt op een basisschool in Utrecht,
en nu is het tijd voor een nieuwe leuke school. Jullie school!
Ik heb erg veel zin het nieuwe schooljaar en om jullie te
ontmoeten. Tot augustus!
Een nieuw gezicht, mijn naam is Simone Schriek en ik ben
31 jaar. Aankomend schooljaar kom ik de donderdag in
groep (2)/ 3 werken. Ik ben nu ongeveer 6 jaar werkzaam
als juf. Wat ik daarnaast heel erg graag doe is reizen en
sporten. Kinderen, de wereld en nieuwe culturen leren
kennen vind ik het mooiste wat er is. Met veel
enthousiasme stap ik in dit nieuwe avontuur

Beste ouders, verzorgers en kinderen van Uniek,
Ik wil me graag even voorstellen! Mijn naam is Thomas Visser. Ik ben een 28jarige Edenaar, zojuist afgestudeerd van de versnelde PABO, en sta te popelen
om aan de slag te gaan. Met veel genoegen mag ik dan ook meedelen dat ik na
de zomervakantie mijn start maak als parttime leerkracht van groep 4/5 en
groep 6 bij Uniek. Daarnaast zal ik ook nog één dag in de week aanwezig zijn
voor werkdrukverlichting. Ik ben een rustig, zorgzaam en flexibel persoon, wat
zich ook uit in hoe ik voor de klas sta. Het is voor mij belangrijk dat kinderen
weten dat ik er voor ze ben, ze mogen zijn zoals ze zijn, en ik het volste
vertrouwen in hun (talenten) heb! Tijdens mijn studie heb ik veel ervaring
opgedaan bij middenbouw groepen in het openbaar onderwijs, en ook de
ontwikkeling van de executieve functies bij kinderen. Dit zijn vaardigheden
waarmee we ons gedrag reguleren, zoals bijvoorbeeld emotieregulatie (hoe en
óf het kind zijn emoties uit in de klas).
Als ik niet voor de klas sta fiets ik graag een blokje om samen met mijn vriendin,
of ben ik bezig in de studio met mijn bedrijf in audio en muziek. In de
weekenden sta ik ook nog wel eens achter de draaitafels!
Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie aan de slag te gaan, en de school, het
team en uiteraard jullie – ouders en kinderen – beter te leren kennen.
Tot snel!
Thomas Visser.
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OR en MR
We blijven afscheid nemen….Thierry van der Pijl heeft na vele jaren MR afscheid genomen. Wij
willen hem heel erg bedanken voor zijn inzet, mening, het meedenken over Uniek.
Ook in de OR zijn ouders die het stokje door willen geven aan andere ouders. Elvira, Siti,
Martine en Mandy. Dank voor jullie inzet, enthousiasme bij alle activiteiten die er in de
afgelopen jaren hier op Uniek waren!

Aanmelden MR
Samenstelling van de MR
De MR heeft in haar (online) vergadering van 16 juni afscheid genomen van Thierry van der Pijl.
Na jarenlang lid geweest te zijn van de MR gaat zijn jongste zoon naar de middelbare school en
komt er dus een plek vrij in de oudergeleding van de MR. Gelukkig hebben Diana Helms en
Nabila Charki het afgelopen jaar al meegedraaid met de MR en alle vergaderingen bijgewoond.
Ze zijn hier allebei enthousiast over en willen dit volgend jaar graag blijven doen. Daarmee is
een volledige bezetting van de MR gelukkig gegarandeerd. Wie nog meer geïnteresseerd is om
vergaderingen van de MR bij te wonen, of om in de MR zitting te nemen, kan voor de
volgende MR vergadering op 29 september contact opnemen met Koos van Starrenburg
(k.vanstarrenburg@proominent.nl). Wanneer er zich meer kandidaten aanmelden om in de MR
zitting te nemen, zal er een verkiezing worden georganiseerd.

Na al dit afscheid, maar ook kennis maken, wil ik jullie nog maar één ding wensen

En tot maandag 31 augustus!!!!
Hartelijke groet,
Heidi Kok
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