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Schooljaar 2019-2020  Nr 20 vrijdag 19 juni 2020   

Algemeen 

 

Rapport en gesprekken. 
Dit jaar krijgen de kinderen hun  (alternatieve) rapport of port folio 

mee op maandag 6 juli. 

Het afspreken met ouders is dit jaar ook anders. 

Het aantal fysieke gesprekken dat plaats kan vinden is beperkt. 

Leerkrachten die nog in gesprek willen gaan met ouders maken een 

afspraak via Teams of telefonisch. 

Ook u als ouder kunt het  via een bericht in Social School aangeven 

als u een gesprek met de leerkracht wilt. Ook deze gesprekken worden dan via Teams 

gepland. 

Er komt dus geen gespreksplanner via Social School. U hoeft niet te wachten tot het 

rapport mee is gegaan als u een afspraak wilt maken. 

Heeft u een paar korte vragen? Dan kan het gesprekje ook even op het schoolplein 

plaatsvinden als andere ouders vertrokken zijn. Alles een beetje anders, zoals zoveel dit 

schooljaar. 

Hopelijk kunnen we elkaar ná de zomervakantie weer treffen in een écht gesprek! 

 

Bijdrage continurooster 
Het eerste jaar werken met een continurooster zit er bijna op. Het was weliswaar een 

jaar met een onderbreking vanwege de schoolsluiting. 

Op school zijn we blij met deze keuze die we gemaakt hebben n.a.v. de ouder-enquête. 

Het continurooster geeft meer  rust in de school en minder verkeer rondom de school. 

Ook vanuit ouders krijgen we veel positieve reacties. 

Natuurlijk zijn hieraan wel kosten verbonden. Gelukkig hebben veel ouders in de enquête 

aangegeven een vrijwillige bijdrage te willen leveren. 

Deze bijdrage zetten we extra in om het voor de leerkrachten mogelijk te maken een 

kleine pauze gedurende de dag te nemen. Natuurlijk neemt Stichting Uniek hiervoor het 

grootste deel voor haar rekening. 

Zo komt meneer Rogier muziekles geven en zorgt meneer Gidion voor de gymlessen. 
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Betere gymlessen, betere muzieklessen én de 

leerkracht die af en toe een kleine pauze kan 

nemen. 

De vrijwillige bijdrage voor het overblijven is 

€35,00 per leerling per schooljaar, nog minder 

dan 1 euro per week dus. Heeft u meerdere 

kinderen en wilt u het bedrag liever gespreid 

betalen? Dat mag natuurlijk ook. 

U kunt dit bedrag overmaken naar onze overblijf (TSO) rekening, 

NL 74 RABO 0137561989 o.v.v. van de naam van uw kind(eren). 

Deze rekening staat op naam van Stichting Uniek. 

Alvast hartelijk bedankt. 

 

Helaas niet overrennen 
Jaarlijks een leuk moment, het overrennen naar de volgende groep! Heel veel vaders, 

moeders, opa’s en oma’s komen dan even kijken. Dat kan nu helaas niet, het zou veel te 

druk worden. 

Natuurlijk gaan we hier voor de kinderen toch even een momentje van maken met een 

bezoekje aan de volgende groep. 

We gaan ervan uit dat u er volgend jaar allemaal weer bij kunt zijn. 
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