Uniek nieuws 6 februari 2020

Beste ouders,
Afgelopen maandag waren alle kinderen vrij en hebben de
leerkrachten die dag hard gwerkt aan het verwerken en analyseren
van de toetsgegevens en de rapporten. Deze worden in de week van
17 tot 21 februari met de kinderen en de ouders besproken. Op
maandagavond 17 februari zal Arja onze schoolmaatschappelijk
werker ook aanwezig zijn op het leerplein. Mochten er vragen voor
haar zijn, stel ze gerust!
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Hartelijke groet,
Heidi Kok

Februari

Rapport gaat mee
Rapportgesprekken en
definitief advies
gesprekken groep 8

Maart
Groep 1/2 en 3/4 vrij
i.v.m. BHV cursus
Start nieuwe thema
Er was eens
Wandelen voor water
Groep 6,7,8

Aan de slag met programmeren
In de kleutergroep wordt al hard gewerkt met de Bee-bot. Ze laten de robot, die lijkt op een bij,
door middel van codes bewegen (een stap vooruit, een stap naar rechts enz). De eerste stappen
van het programmeren.
Afgelopen woensdag mochten een paar leerlingen van groep 4 en 5 aan de slag met de
OZObot; een klein computertje die je programmeer door lijnen te tekenen en kleuren te
gebruiken. Bij een bepaalde kleurcode hoort een actie: rechtsaf, snel of bijvoorbeeld draaien.
Door op papier lijnen te tekenen met de kleurcodes kun je de robot laten bewegen. De OZObot
kan ook bewegen op de Ipad!
De programmeerlessen worden de komende periode uitgebreid naar de andere groepen.
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Thema: Waarheen
Donderdag 23 januari zijn we gestart met het nieuwe thema “waarheen”
Tijdens dit thema gaat groep 1/2 het hebben over het is koud. En dan vooral ontdekken “Waar is het
koud, welke dieren leven daar en hoe ziet het er daar uit?”
Groep 3/4 hebben het ook over `Het is koud`. Welke dieren leven op de Noordpool? Welke dieren
houden een winterslaap?
Groep 5/6 gaat verder met Nederland en dan de verschillen tussen het oosten en het westen van
Nederland. Ze zullen leren dat het in de winter in Oost-Nederland in de winter kouder is.
Groep 7/8 gaat aan de slag met de ontdekkingsreizigers. Wie waren bekende ontdekkingsreiziger? Waar
ligt Nova Zembla? En dit wordt gecombineerd met de poolgebieden.

Tiny Forest
Het is zover! de voorbereidingen voor ons kleine bos gaan nu echt van start.
Zoals jullie weten krijgen we in september een klein bos op het schoolplein. Even een paar
boompjes planten is niet slim. We moeten nadenken over de vorm, de grootte, de soorten
bomen. Maar ook hoe het buitenlokaal er uit moet zien, welke materialen we gebruiken of
bodembedekking. Samen met een bosontwerper en IVN (instituut voor Natuureducatie)
organiseren wij een ontwerpavond.
We willen jullie graag uitnodigen op maandag 2 maart. Je bent van harte welkom vanaf 17.30.
Om 19.30 zijn we klaar. Omdat we honger krijgen wordt er voor broodjes en drinken gezorgd.
Leerlingen uit groep 6,7 en 8, ook jullie mogen op deze avond aanwezig zijn! We zullen in de les
al ontwerpen gemaakt hebben. Op deze avond kunnen we de ontwerpen samen met de ouders
en de buurtbewoners verder aanpassen en komen we uiteindelijk tot één ontwerp die we dan
ook gaan uitvoeren.
Wij hopen dat we op maandag 2 maart veel ouders, leerlingen en buurbewoners mogen
verwelkomen. Samen maken we er een schitterend plein van!

Basisschool Uniek – Nicolaas Maesstraat 7 – 6717 ST Ede – 0318-636179 – uniek@proominent.nl

Centrum Jeugd en Gezin
Er zijn weer een aantal activiteiten die georganiseerd worden door het CJG in de wijk Ede Zuid
deze maand. IN de school hangt het overzicht naast de personeelskamer. Enkele activiteiten
zijn:
-

Inloop groep voor kinderen tussen 4-12 jaar, met diverse activiteiten bij Thuis in Zuid
Avonturenclub bij Bij Bosshardt voor kinderen tussen de 7-12 jaar
Huiswerkbegeleiding bij de Doe en Leerplaats, Hoogbouwflat Groot Haversteeg
Voetbalactiviteit voetbalkooi vd Hagenstraat van Malkander en Sportervice
Jongereninloop Mobiele Ontmoetingsplek Malkander

Krant in de klas
Meester, wat moet ik nou met een krant? Dat is voor oude mannen. En bedankt..........
Vandaag had groep 7 wel 50 kranten in de klas. Het Algemeen Dagblad, Trouw, de Volkskrant,
de Telegraaf, het NRC. Gelukkig zijn kinderen altijd nieuws-gierig. Binnen vijf minuten zaten 16
leerlingen met de neus in de krant. Er werd gesproken over nieuws, over landen, over virussen,
over Trump en natuurlijk over voetbal.
Meester, wat betekent reeël? Waar ligt deze stad? Wat is inburgering? Nou weet ik best veel,
maar zeker niet alles. Dus pak je chromebook en zoek het op. Loop naar de kaart en zoek het
land op. Kom, laten we de inburgering even uitbeelden.
De opdracht is simpel. Knip een interessant artikel uit en prik deze op het prikbord. Let op; ik
kan opeens vragen stellen over dit artikel. Dan moet je we weten Wie maakt iets mee, Wat
gebeurt er, Waar gebeurt het, Waarom gebeurt het, Wanneer gebeurde het en Hoe gebeurde
het? De belangrijkste vraag wisten de kinderen in koor aan te vullen.... en WAT vind je er van?
De kranten komen een aantal weken in de klas.
Zo worden kinderen bewuster van de wereld om
hun heen en laten zien waar ze het kunnen vinden.

De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 12 maart
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