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AKTUA 6, schooljaar 2021-2022 

Vrijdag 28 januari 

 

Vanuit de directie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wat zijn we blij dat we dinsdagavond konden mededelen dat de quarantaines van 

de klassen zijn opgeheven. Het is fijn dat alle klassen weer leerlingen ontvangen en 

het voorleesontbijt in de groepen 1-2 en 3 door kon gaan. Alle leerlingen hadden 

hun sloffen of pantoffels meegenomen en sommige leerlingen zagen er zelfs heel 

netjes uit deze ochtend. We hopen dat de kinderen die thuis zijn snel opknappen en 

ook weer snel naar school kunnen komen.  

 

 
 

Op 10 januari zijn alle klassen begonnen met het proosten op het nieuwe jaar. Ook 

heeft de leerlingenraad een nieuwjaarswens opgenomen die in alle klassen getoond 

is. 
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In de groepen 1-2 is het thema Dierentuin gestart. De kinderen hebben de hokken 

gemaakt voor de dieren en verkopen entreekaartjes aan bezoekers. De groepen 3 

en 4 hebben de boekwinkel ‘Boekie Spoekie’ geopend en thuis al echte 

boekwinkels gemaakt van minecraft of lego. Sommige leerlingen hebben een 

boekwinkel getekend op papier of geknutseld van karton. De groepen 7 hebben 

allemaal een hele interessante dode hoek les gehad. Er is dus alweer veel geleerd.  

 

Komende maand krijgen de leerlingen van groep 8 hun definitieve advies. Hiervoor 

komen de ouders met de leerling zelf op gesprek. Ook zijn de open dagen van de 

middelbare scholen en kunnen de leerlingen hun vervolgschool kiezen. 

 

 
 

Zodra de nieuwe beslisboom i.v.m. corona beschikbaar is, zullen we die naar u 

doorsturen! 

 

Voor nu hopen we dat iedereen snel opknapt of gezond blijft! 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 

Marieke Vreeburg 

Rianda van der Zwan 
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In en rond de school 

Studie(mid)dag 11 februari en 25 maart 

Op woensdag 26 januari stond een studiedag gepland. Deze studiedag ging niet 

door, maar is verplaatst naar vrijdag 25 maart. Op vrijdag 25 maart zijn alle kinderen 

de hele dag VRIJ! Ook stond er al een studiemiddag gepland op vrijdag 11 februari. 

Deze middag zijn de leerlingen om 12.00 uur VRIJ! Deze studiemiddag is met alle 

medewerkers van het Unicoz bestuur. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, Erik van 

’t Zelfde (bekend van het tv-programma Dreamschool) en cabaretier Johan 

Goossens verzorgen het programma van deze dag. 

 

Parro 

We zijn deze maand gestart met de app Parro. We hopen dat jullie net zo 

enthousiast zijn als wij. Het punt dat de agenda bij meerdere leerlingen door elkaar 

staat gaan we oplossen door bij nieuwe agendapunten eerst de klas te noemen. 

Verder kun je zelf instellen wanneer er meldingen doorkomen. Er worden al veel 

berichten en foto’s gedeeld door de leerkrachten en deze foto’s kun je nu zelf 

kiezen om te downloaden op je mobiele telefoon. Wilt u iets kwijt over de app of 

loopt u nog ergens tegenaan met het downloaden, dan kunt u mailen naar 

rianda.vanderzwan@paulus.unicoz.nl  

 

Dental Car 

Beste ouders / verzorgers, 

Onze Dental Car komt op di 15-02-2022, di 22-02-2022 en do 24-02-2022 langs voor de 

halfjaarlijkse controle van de kinderen die bij ons patiënt zijn. Wij halen, vanaf groep 

3, de meeste kinderen uit de klas en geven een kaartje mee waarop onze tandarts 

de bijzonderheden neerzet. 

  

Als er een behandeling nodig is, geven wij direct een afspraakdatum mee. Wij zullen 

deze afspraakdatum ook per mail aan u bevestigen. Komt de afspraak niet uit, dan 

kunt u deze verzetten door te bellen met 079-34 22 877. 

LET OP: de behandeling vindt plaats op onze locatie Denemarkenlaan 2. In verband 

met Covid halen wij geen kinderen voor behandeling op ons behandelcentrum, u 

wordt dan dus met uw kind verwacht op ons centrum. 

  

TIP: Vraag het tandartskaartje aan uw kind op de dag dat uw kind bij de Dental Car 

is geweest.  

 

 

Uitspraken van leerlingen: 

 
Leerkracht: Zijn jullie nog ziek geweest? 

Leerling uit groep 1-2: Nee ik was niet ziek, ik had gewoon KWONA! 

mailto:rianda.vanderzwan@paulus.unicoz.nl
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Agenda 

 

De studiedag van 26 januari wordt verplaatst naar 25 maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende Aktua verschijnt op vrijdag 25 februari.  

 

 

Bijlagen 

Yoga 

De kids yoga is ook weer gestart, op woensdag om 16.00 uur in het speellokaal. Bij 

mooi weer is de yoga in het park.  

 

Er zijn vandaag de dag nogal wat factoren die stress veroorzaken, zelfs bij kinderen. 

Hierbij kan je denken aan ziekte, onzekerheid en hoge verwachtingen van het kind 

zelf of van de omgeving. Dit kan zich onder andere uiten in onrustig 

gedrag, concentratie verlies en onrustig slapen. Yoga heeft hierop een positief 

effect en ook op de motoriek, nervositeit, angsten, overactief of naar binnen 

gekeerd gedrag. Tijdens de yoga les wordt op een speelse manier aandacht 

besteed aan een goede, juiste ademhaling en aan balans. Een greep uit onze 

oefen reeks: de kat, de hond, de muis, de ster, de boom, de kraai, de plank, de 

kameel, de slang, de danser, de krijger, de schildpad en de krokodil. Het 

meditatieve mandala kleuren brengt rust.  

Uw kind is van harte welkom om de yoga na een jaar weer op te pakken of om te 

starten met yoga.  Voor het ene kind wordt dit de eerste ervaring met yoga, voor het 

andere kind een vervolg. Ieder kind wordt in de les uitgedaagd om op zijn eigen 

niveau steeds verder te komen, steeds sterker, steeds meer in balans, langer en 

dieper in een houding.   

Tot snel op de mat!  

  

Meer informatie hierover bij Marijke van yogastudio MACSY, 06-30610873  

 

Nieuwsbrief Schoolformaat 

Bij de mail zit de nieuwsbrief van schoolformaat toegevoegd. 

Vrijdag 11 februari Studiemiddag, leerlingen 12.00 uur vrij 

Vrijdag 25 februari Carnavalsviering op school, leerlingen 

12.00 uur vrij 

Maandag 28 februari 

t/m vrijdag 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 25 maart Studiedag. 

Alle kinderen de hele dag vrij 


