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 11 september 2020 

Deze week:Kennismaken met de onderbouwunit, hoe gaat het bij ons! 

In de onderbouwunit werken we in twee stamgroepen, de kikkerpoel en het mierennest. Juf Aimee is de 
stamgroepjuf van de Kikkerpoel en juf Rianne en juf Sanne zijn de stamgroepjuffen van het Mierennest. Gelukkig 
hebben we nog veel extra hulp in de onderbouwunit, dat is heel fijn. Zo kunnen wij in kleine groepjes kinderen extra 
begeleiden en aandacht geven. Juf Cindy is er bijna de hele week, al werkt zij soms ook in de midden- en 
bovenbouwunit. Daar werkt zij vooral rondom de sociaal emotionele ontwikkeling, maar ze geeft ook yoga en 
muziek. Meester Joey is twee dagen in de onderbouwunit, namelijk op woensdag en vrijdag. Juf Edith is er bijna 
elke middag, ook zij werkt met kleine groepjes of met individuele leerlingen.  Dit schooljaar hebben we naast deze 
vaste gezichten nog twee stagiaires Luc en Dyonne. Dit zijn de juffen en meester die werken in de onderbouw: 

 

 

 

 

Samen zijn we een unit 

De kinderen werken en leren regelmatig samen met kinderen uit andere leerjaren. Kinderen leren van en met 
elkaar.  Tijdens gezamenlijke activiteiten maken de leerkrachten keuzes in instructies en lessen voor groepjes 
leerlingen of begeleiding van individuele leerlingen. Dit kunnen ook kinderen uit andere groepen zijn. Het gaat er 



namelijk om, dat de kinderen de juiste lessen, begeleiding (extra inoefentijd of wat moeilijkere werkjes) en coaching 
krijgen!  

In groep 1 t/m 3 werken leerlingen samen als unit in 1 klas. Dit noemen wij de onderbouwunit. Door het werken, 
spelen en leren in de unit leren de kinderen: 

• werken met kinderen uit verschillende leerjaren; 
• omgaan met verschillen (van talenten en niveaus); 
• samenwerken; 
• omgaan met keuzes en (eigen) verantwoordelijkheid; 
• anderen te helpen; 
• begrijpen hoe de organisatie werkt (digikeuzebord, instructielessen, verantwoordelijkheden en keuzes). 

We werken elke dag met een vaste dagplanning, we merken dat kinderen een vast patroon fijn vinden. In de gehele 
unit werken we rondom hetzelfde thema. U merkt het misschien zelf ook dat de juffen en meester heel nauw 
samenwerken. Dat doen we niet alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook omdat het heel belangrijk is 
om af te stemmen. Naast het samenwerken binnen de unit, werken we natuurlijk ook samen met de juffen uit de 
middenbouwunit. We zorgen voor een goede afstemming. Ook is er goed contact met de juffen van Kibeo, 
regelmatig worden er activiteiten georganiseerd die we samen met de kinderen doen, zo is de stap van de 
peutergroep naar onze unit heel klein. 

We werken momenteel rondom het thema: dit ben ik op reis. De kinderen leren over verschillende landen. We 
luisteren naar liedjes in verschillende talen, we schilderen de wilde dieren en beroemde gebouwen zoals de 
Eiffeltoren, we leren de vlaggen die bij de landen horen, in de hoeken worden beroemde bouwwerken nagebouwd, 
we beklimmen bergen, we hebben een echt restaurant en pas op voor de wilde dieren! 

We geven de kinderen door middel van het thema een breed aanbod, zo bieden we talloze activiteiten aan op 
rekenen, taal, sociaal-emotioneel en motorisch gebied. We proberen het spel in de hoeken en het werken goed te 
observeren en te begeleiden. We observeren en volgen de kinderen door middel van de ontwikkelingslijnen in het 
digikeuzebord (jongste leerlingen). Dit wordt o.a. met de ouders besproken tijdens de ontwikkelgesprekken. Wij 
sluiten ook ons aanbod hierop aan. Voor de leerlingen die starten in groep paars (groep 3) observeren en volgen 
we de ontwikkeling nauw. Twee keer per jaar nemen we de IEP-toets af en na iedere kern of ieder blok maken de 
kinderen een methodetoets.  

Unitouders 

Vanaf dit schooljaar geven we een andere invulling aan de ouderraad. Afgelopen periode hebben we onderzoek 
gedaan bij andere scholen en gesproken met een afvaardiging van de ‘oude ouderraad’.  Het plan is om te gaan 
werken met unitouders.  Een unitouder is het eerste aanspreekpunt op het moment dat de leerkrachten ouderhulp 
nodig hebben voor activiteiten binnen de unit of soms ook schoolbreed.  

Wat kunnen unitouders regelen? 

• Zij regelen ouderhulp bij verschillende activiteiten (denk daarbij bijvoorbeeld aan: meester/juffenfeest, 
nationaal schoolontbijt, koningsspelen, sinterklaas, voorleesouders, hulp bij een sportdag, hulp bij koken, 
ouders die meegaan naar de boerderij ) 

Waarom unitouder worden? 

• U wil graag betrokken zijn bij de school en graag een handje helpen 
• Sommige activiteiten kunnen wij de leerlingen alleen bieden, omdat er ouders zijn die willen helpen. Als 

unitouder zorgt u er samen met het team voor dat alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen geregeld 
wordt. 

• U heeft regelmatig contact met leerkrachten en andere ouders, waardoor je elkaar beter leert kennen. U 
staat er niet alleen voor! 

Wij hopen op enthousiaste ouders…. Als u interesse heeft in de rol van unitouder, dan kunt u zich 
opgeven door: 

Dit aan te geven tijdens de eerste ronde ontwikkelgesprekken,  een mailtje te sturen naar één de 
leerkrachten van de unit of naar a.volkeri@obase.nl  

mailto:a.volkeri@obase.nl


 

Babynieuws 

Hoera! Het baby’tje van juf Destiny is 
geboren. Vorige week vrijdag is het 
dochtertje van juf Destiny en haar man 
Maurits geboren. Wij wensen ze heel 
veel geluk toe met dit kleine wondertje!  

 

        

 

 

GEZOCHT - Fietsouders naar de gym 

Voor de gymlessen, iedere donderdagochtend, zijn we op zoek naar 2 ouders (per keer) die met 
ons mee willen fietsen. We vertrekken om 8.25 uur vanaf school naar Laco en fietsen om 10.00 
uur weer terug naar school.  

Als je mee kunt fietsen wil je dan een mailtje sturen naar n.stouten@obase.nl met de data wanneer 
dit kan.  
 

Nieuws van de kinderen 

  
Winactie Tekenwedstrijd! 
 
Hallo, wij zijn Ilse en Demi wij hebben een winactie 
over de voedselverspilling.  
Hoe werkt het? Je kan je bij ons (Demi en Ilse uit de 
bovenbouw) inschrijven t/m 15 september (op school) 
dan krijgen de kinderen op 16 september de 
tekeningen over voedselverspilling (in de hal). Je 

moet de tekeningen inleveren voor 21 september. Op dinsdag 22 september verzamelen in de hal na school om 
14.00 uur, dan kiezen Demi en Ilse de winnaar!!!! 

Succes!!!! Groetjes Demi en Ilse. 

 

Voetbaltrainer gezocht!  

Hallo, ouders van de kinderen van basisschool ’t Kofschip.  

Voetbalteam JO11-4 van MZC’11 zoekt een trainer. Weet u misschien iemand die iets van voetbal weet en dit team 
graag wil trainen? Bel dan naar 06-28278328 

Groeten van Lars Vermunt 
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