Uniek nieuws 6 november 2020

Beste ouders,

3

November
Informatieavond
groep 8
Voortgangsgesprekken
groep 1-7
Adviesgesprekken
groep 8
Start nieuwe thema

De nieuwsbrief stuur ik jullie bewust een dag later dan gepland, want
16-20
ik wilde jullie natuurlijk meenemen in de plantdag en officiële
opening van ons tiny forest. Als je vandaag al even op ons plein bent
geweest en misschien zelfs al even door het “bos” gelopen hebt, zul
26
je vast net zo enthousiast zijn als ik. Want wauw, wat is er hard
gewerkt en hoe mooi is het nu al geworden!!!!!! Na een warming up
December
met alle kinderen gegeven door meester Arne en meester Justin, is
4
Sinterklaasfeest
groep 7/8 gisteren gestart onder begeleiding van IVN en
9
Studiedag,
Eijkelenboom om de eerste planten te planten. Daarna volgenden alle
alle kinderen zijn vrij
groepen en heeft groep 7/8 ook meeholpen om de jongere kinderen
16
Kerstviering
te begeleiden. Er werd meteen onderwijs gegeven, want er moest
18
Alle kinderen om
gemeten worden. Hoe lang is de plant nu, hoe lang gaat hij worden
12.00 vrij,
en op welke plek moet hij dan komen? Hoe diep moet het gat dat je
start Kerstvakantie
graaft zijn? En vooral het samen plezier hebben. Iets na 11.00 uur
werd het tiny forest officieel geopend door de burgemeester. En hoe toepasselijk is het dat als
je achternaam Verhulst is, dat je dan een hulst plant. Na het planten van een hulst werd ook
samen met een leerling de officiële naam van ons bos onthuld, nl “Het kleurrijke leerbos” en
kreeg de burgemeester een vlag als bedankje aangeboden door de leerlingenraad. Het was in
alle opzichten een stralende dag!!!!
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Schoolgids
Trots ben ik ook op de vernieuwde kleurrijke schoolgids, die te vinden is op onze website onder
het kopje Uniek- schooldocumenten.

Info Corona en gesprekken
Het is fijn om dat veel ouders goed de regels toepassen rondom corona en bij twijfel contact
met ons opnemen of hun kind in een bepaalde situatie wel of niet naar school mag. Wij
begrijpen heel goed dat het lastig is om te weten wanneer mag het nu wel en wanneer nu niet.
Daarom onderstaande link. De beslisboom geeft precies d.m.v. vragen aan welke stappen je
moet nemen en wat dan het advies is. Wat heel duidelijk moet zijn, en wat de eerste vraag is,
is dat als er iemand in het huishouden/gezin corona heeft, het kind dan thuis blijft!!!
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8boinkajnrivm.pdf
Binnenkort zijn de oudergesprekken waar het gaat om de voortgang van jullie kind. Omdat wij
het belangrijk vinden om dit door te laten gaan, hebben we wel de nodige aanpassingen:
o
o
o
o
o
o
o

we nodigen maximaal drie ouders per groep per dag uit
1 ouder per kind
alleen de kinderen van groep 8 zijn bij het gesprek, omdat zij hun advies voor het voortgezet
onderwijs krijgen
bij klachten wordt er een nieuwe afspraak gemaakt, eventueel telefonisch
ouders dragen een mondkapje in de school
in elk lokaal zullen spatschermen staan
kom niet te vroeg, de leerkrachten werken op tijd en zo voorkomen we teveel beweging in de
school en contacten
met andere ouders

Hartelijke groet,
Heidi Kok

je kind in
groep 8 zit

school
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Momo
Muisstil was het toen groep 7/8 samen met stichting Momo de voorstelling gaf. Drie weken
hebben ze samen gewerkt en op alle fronten veel van en met elkaar geleerd. In de
onderstaande link vinden jullie de voorstelling van groep 7/8 en Momo
https://www.youtube.com/watch?v=EpGAEYCQ3rA&feature=youtu.be

Opening thema: Het waait
Vorige week dinsdag hebben we met alle kinderen gekeken naar het echte Unieknieuws.
Nieuwslezer Geert maakte contact met weerman Henk Herfststorm die storm, harde wind,
sneeuw en kans op regen voorspelde. Via onderstaande link kunnen jullie het Unieknieuws
terugkijken https://www.youtube.com/watch?v=mo2oFvb5Pf0

Na het kijken van het weerbericht, zijn de kinderen in groepjes aan de gang gegaan om een
eigen unieke herfstvlag te maken. De leerlingenraad vond de vlag van groep 8 de mooiste en
deze heeft tijdens de plantdag van het kleurrijke leerbos buiten gewapperd.
In de groepen zullen de kinderen met het thema Het waait verder aan de slag gaan.
Groep 1/2 gaan onderzoeken wat de herfst nu is, wat gebeurt er met de planten en de dieren?
Welk weer is er in de herfst en welke kleren doe je dan aan? Maar ook welke seizoenen zijn er?
Groep 3/4 gaat uitzoeken hoe je in het bos kan zien dat het herfst is, hoe alle vruchten en
blaadjes van de verschillende bomen eruit zien. Ook zullen ze ontdekken hoe een paddenstoel
groeit en wat een eekhoorn en een egel in de herfst gaan doen.
Groep 5 en 6 gaan de herfst en de verschillende paddenstoelen onder de loep nemen. Daarbij
ontdekken ze het ontstaan en de onderdelen van een paddenstoel en de verschillen.
Groep 7/8 bekijkt het weer en de verschillende klimaten in West-Europa.
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EHBO
“Word jij een EHBO-held?
Ben jij een echte EHBO-held of wil je dat graag worden? Meld je dan aan voor cursus jeugd EHBO bij het
Rode Kruis in Ede. Op vrijdag 6 november starten wij weer een nieuwe cursus in ons gebouw aan de
Klinkenbergerweg 30c in Ede. De cursus duurt van 19.00 tot 21.00 uur en in de pauze krijg je wat te
drinken. In de schoolvakantie is er geen les. Je leert wat je moet doen bij kleine ongelukken in en om het
huis en hoe je 112 moet bellen. Lekker actief aan de slag onder begeleiding van de vrijwilligers van het
Rode Kruis, en zo samen leren hoe je veilig iemand kunt helpen. Zo weet je na deze cursus wat je moet
doen bij een bloedneus, brandwond, kneuzing en nog veel meer. Na afloop krijg je een echt certificaat!
De cursus is geschikt voor kinderen tussen de 11 en 16 jaar. Voor de deelnemers zijn aan deze lessen
geen kosten verbonden”.
Naast de Corona maatregelen die de Overheid heeft afgekondigd, hanteert het Rode Kruis ook nog
aanvullende richtlijnen. Je volgt de lessen bij ons dus superveilig!
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar jeugd@rodekruisede.nl of bel 06-51561521”

Buitenschoolse opvang Ziezo

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 3 december
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