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 Start schooljaar 2018-2019 
Wat zijn we blij na een welverdiende vakantie weer te mogen starten 

met alle kinderen in Het KansenRijk 

De juffen hebben in de vakantie hard gewerkt om alle kinderen in de 

klas en peuteropvang helemaal startklaar te kunnen ontvangen. 

We gaan er samen een mooi, leerzaam en gezellig Uniek jaar van 

maken! 

 
Ingang verdeling  
Na de vakantie komen de kinderen via verschillende ingangen naar 

binnen en gaan zij via dezelfde ingang weer naar buiten.  

Om alles in goede banen te leiden ziet u hieronder de verdeling: 

Ingang 1: Helemaal links (sportpark)  

Ingang 2: Midden (hoofdingang) 

Ingang 3: Helemaal rechts (Parrestee)  

Ingang 1: Groep 1/2a - groep 1/2b - peuterspeelzaal - groep 5b – 

groep 5c – groep 6a- groep 6b 

Ingang 2: groep 1/2c – groep 1/2d – groep 1/2e - groep 3a – groep 

7b – groep 7a - groep 7c 

Ingang 3: groep 3b – groep 4b – groep 4a – groep 5a – groep 8a – 

groep 8b - groep 8c 
 

Werving leden kwaliteitsforum 
Het kwaliteitsforum van basisschool Uniek heeft schooljaar 2017-

2018 afgesloten. Dit jaar nemen we afscheid van twee trouwe leden 

van ons forum. Via deze weg willen we mevrouw Schuur en mevrouw 

van ’t Wout bedanken voor de langdurige inzet.  

Hierdoor is ons forum op zoek naar twee leden die drie keer per 

schooljaar de kwaliteitskaarten van de school analyseren en 

terugkoppelen met de directie van school.  

Bent u een positief kritische ouder die goed is in het analyseren van 

school gerelateerde zaken en dit goed kan verwoorden? Dan zijn wij 

op zoek naar u.  

Mocht u geïnteresseerd zijn om lid te worden dan kunt u deze 

kenbaar maken via e-mailadres: d.linders@gmail.com.  
  

Gymrooster 
Maandag zullen wij het volledige gymrooster met u communiceren. 

A.s. maandag zal er nog volgens onderstaand schema gegymd 

worden. 

Maandag:  13.15-14.00 uur:  groep 7c groep 3b
  

   14.00-14.45 uur:         groep 5c groep 5b 
   14.45-15.30 uur: groep 7a groep 6a 
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Overblijven bij Kober 
kinderopvang 

 
Het overblijven bij Kober 

Kinderopvang kunt u 
regelen via: 

http://kober.flexkids.nl. 
Ook het afmelden, 

bijvoorbeeld bij ziekte, 
gaat via deze pagina. 

U kunt tot 10.00 uur    ‘s 

morgens de aanwezigheid 
of afwezigheid van de 

kinderen bij het 
overblijven registreren 

door de vinkjes aan of uit 
te zetten. 

Het is niet mogelijk om 
dit telefonisch of via de e-

mail door te geven. 
Indien u vragen en/of 
opmerkingen heeft, 
neemt u dan gerust 

contact op met 

overblijfcoördinator Cleo 
Stammers 

(overblijvenuniek@kober.
nl) 
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Luizenpluizen 
Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen gecontroleerd 

op luizen en neten. De controle wordt uitgevoerd door een groep 

enthousiaste ouders. De luizenouders zullen ieder kind individueel 

controleren. Ook de docenten worden gecontroleerd. Wordt er bij uw 

kind of klas iets aangetroffen, dan wordt u op discrete wijze 

geïnformeerd door school.  

We zijn echter nog op zoek naar nieuwe luizenouders. Komt u ons 

team versterken? Laat u niet tegenhouden door jongere kinderen in 

uw gezin. Die mogen namelijk gezellig mee! 

Mevrouw Tirzah Besemer is de contactpersoon. Haar gegevens zijn op 

te vragen bij juf Stefanie. U mag zich ook direct opgeven via de mail: 

s.melissen@borgesius.net  

 

Vervanging juffen  
Tijdens de afwezigheid van juf Rina zal zij vervangen worden door juf 

Corina, Juf Esther zal tijdens haar afwezigheid vervangen worden 

door juf Lindi en juf Suzan zal vervangen worden door juf Jana. 

Samen zullen wij de invalsters op een goede manier begeleiden zodat 

zij zich snel thuis voelen op BS Uniek.  

Zwangerschap Fenne 
Juf Fenne heeft met ons het goede nieuws gedeeld dat zij zwanger is. 

Gefeliciteerd juf Fenne met dit mooie, bijzondere nieuws! 

Klassenouder 
Ook dit jaar zijn we voor iedere groep weer op zoek naar een 

klassenouder! Een klassenouder neemt in overleg met de leerkracht 

allerlei taken op zich van praktische aard. Wilt u graag helpen, geef u 

dan op bij de leerkracht van uw kind! 

Afscheid juf Lia 
Helaas zullen we na de herfstvakantie afscheid gaan nemen van Juf 

Lia. Juf Lia heeft 22 bij ons gewerkt dus zoals u begrijpt, gaan wij 

haar ontzettend missen. Juf Lia gaat een nieuwe uitdaging aan wat 

dichter bij haar thuis zodat ze minder reistijd heeft. 

Voor de herfstvakantie zullen wij op een passende manier afscheid 

van juf Lia nemen.  

We wensen juf Lia alvast heel veel succes met haar nieuwe baan! 

Mad Science 

Mad Science is een wetenschap & techniek cursus komen verzorgen 

op BS Uniek. 

De kinderen gingen tijdens de cursus aan de slag met talloze 

experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht 

bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een 

onderzoekende leerhouding.   

De kinderen zijn mee op avontuur gegaan in de wondere wereld van 

de Extreme Elementen. Ze hebben kennis gemaakt met de wetten 

van Newton, en Bernoulli. Gedoken in de wereld van een geoloog en 

alles geleerd over onze aardkorst. Kinderen krijgen op deze manier 

een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe 

het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en 

conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en 

later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee 
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naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. Ook voor de 

kinderen van groep 1 t/m 3 volgt nog een (naschoolse) activiteit. 

 

 
Informatieavond 
De informatieavond vindt dit jaar plaats in de tweede week van het 

schooljaar. Tijdens de informatieavond krijgt u informatie over de 

desbetreffende groep en de belangrijkste punten om het jaar goed te 

kunnen starten.Het schema ziet er als volgt uit:  

 

Maandagavond 27 augustus  

18.45 – 19.30 groep 5a,5b,6a,7a,7b,8a 

19.45 – 20.30 groep 1/2a,1/2b,3a,4a 

Donderdagavond 30 augustus  

18.45 – 19.30 groep 5c,6b,7c,8b,8c 

19.45 – 20.30  groep 1/2c,1/2d,1/2e,3b,4b    

 

Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent zodat we op de geplande 

tijden kunnen starten?  

Allergie  
Vrijwel bij elke activiteit op school krijgen de kinderen iets te drinken 

en/of te eten. Ook de traktaties van de kinderen mogen op school 

opgegeten worden. Het is daarom van belang dat wij op de hoogte 

zijn van beperkingen die uw kind heeft in verband met allergie of 

dieetvoorschriften. Om de lijst weer up to date te maken willen we u 

vragen de naam van uw kind en de groep met een duidelijke uitleg 

van de allergie te mailen naar juf Stefanie: s.melissen@borgesius.net 

Stuurgroep  

Dit schooljaar zijn we weer gestart met een stuurgroep. De 

stuurgroep bestaat uit een team van vier leerkrachten uit de 

verschillende bouwen en drie directieleden. We maken een 

onderscheid in verschillende bouwen: Onderbouw: groep 1/2/(3)  

Middenbouw: groep (3)/4/5/(6)  

Bovenbouw: groep (6)/7/8  

Samen met de stuurgroep bereiden we de team/bouwvergaderingen 

voor die dit schooljaar gepland zijn. Tijdens een 

team/bouwvergadering worden er allerlei zaken besproken die 

betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken. Maar ook 

vernieuwingen of aanpassingen in ons onderwijs staan regelmatig op 

de agenda. De stuurgroep denkt samen met de directie na over 

beleidsmatige zaken. Afwegingen worden gemaakt om vervolgens tot 

een passend besluit te komen.  

Verkeersveiligheidslabel  
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Geplande 

evenementen 

27 augustus 

Inloopspreekuur 

Informatieavond 

30 augustus 

Informatieavond 

31 augustus 

ADV groep 1/2 
 

10 september 
20.00 uur OV vergadering 

 
12 september  

Kijkkwartiertje 
 
 

 

Te voet of met de fiets naar school 
Laat de auto thuis als je je kind in de eerste week van het nieuwe 

schooljaar naar school brengt. Met die oproep wil Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen. Vooral 

brugklassers zitten in de gevarenzone. 

Volgens VVN, dat zich baseert op het Letsel Informatie Systeem van 

VeiligheidNL, verdubbelt het aantal verkeersslachtoffers onder 

twaalfjarige fietsers in september in vergelijking met de rest van het 

jaar. 'De intensiteit van auto's neemt na de vakantieperiode toe van 

3,5 naar 8 miljoen auto's', verklaart woordvoerder Rob Stomp-horst. 

'Het is druk, mensen staan in de file, ze raken geïrriteerd. Daar krijg 

je ongelukken van.' 

De oproep om met de fiets of lopend naar school te gaan, is vooral 

gericht aan ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Die pakken 

in toenemende mate de auto, zodat ze daarna meteen door kunnen 

naar hun werk. Niet alleen creëren ze daarmee een plaatselijke file 

voor de school - wat in alle hectiek gevaarlijke situaties oplevert - het 

leidt er ook toe dat 'de achterbankgeneratie' aan fietservaring inboet. 
 
1. Laat je kind naar de basisschool fietsen 
Fietservaring is belangrijker dan educatie, blijkt uit recent onderzoek. Hoe 
meer ervaring het kind op jonge leeftijd opdoet, hoe beter hij of zij gevaren 
kan herkennen. 'Vanaf 9 jaar is het verantwoord om kinderen zonder 
begeleiding naar school te laten fietsen', zegt Rob Stomphorst van Veilig 
Verkeer Nederland. 'Durf je kind los te laten.' 

2. Ga op zoek naar de veiligste route 
Martijn van Es van de Fietsersbond: 'Je kunt die drukke hoofdfietsroute langs 
de autowegen nemen, maar ook kiezen voor een rustigere en veiligere route 
die iets langer fietsen is.' 
3. Oefen de route van tevoren met je kind 
Oefen de route dus vooraf een aantal keer en wijs je kind op mogelijke 

gevaren. 

4. Geen afleiding 
Omdat kinderen snel afgeleid zijn, is het belangrijk dat ze hun aandacht bij 
het verkeer houden. Dus geen mobieltje in de hand of een koptelefoon op.  
5. Tip voor automobilisten: blijf gefocust en relaxed 
Vanuit een open raampje een scheldkanonnade op fietsende pubers afvuren 
heeft weinig zin. 'Beter is het om even te wachten voordat je rechtsaf slaat', 

zegt Stomphorst. 'Houd het relaxte gevoel dat je hebt opgebouwd tijdens de 
vakantie vast in het verkeer.' 

Voorlezen 

Op zaterdag 25 augustus 2018 van 11.00 tot 12.00 uur zijn alle 

vaders en kinderen van harte welkom op de voorleesochtend in de 

Bibliotheek in Oudenbosch. Opa's en vaders komen naar de 

bibliotheek om hun kinderen voor te lezen. 

Deze keer lezen we het boek 'De mooiste vis van de zee' en daarna 

gaan we spelen met een echte robot. Deze robot heet... Botje Bij. Leer 

programmeren met deze leuke robot. Tijdens het voorlezen met Botje 

Bij komen kinderen op een speelse manier in aanraking met techniek. 

Ze maken kennis met Botje Bij: een programmeerbare robot, die doet 

wat jij wil. 

Geef Botje Bij maar een opdracht, en kijk wat er gebeurt. 

Bijvoorbeeld: naar voren, naar achteren, draai naar links, draai naar 

rechts, hij doet het allemaal. Bovendien neemt Botje Bij je mee in een 

mooi verhaal, een prachtig prentenboek. 

Vaders en kinderen graag tot ziens in de Bibliotheek zaterdag 25 aug 

om 11.00 uur aan het Sint Annaplein 3 in Oudenbosch. De toegang is 

gratis! 

Basisschool Uniek 

 

’t Groot Stuk 3 

Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 
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