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Brandweeroefening 
Twee weken geleden hebben we met alle kinderen van BS Uniek en van 

peuteropvang Hummelhoeve geoefend om tegelijk zo snel en rustig mogelijk 

het pand te verlaten na een belsignaal. 

We kunnen u melden dat de kinderen dit uitstekend hebben gedaan! 

Binnen 4 minuten waren ruim 500 kinderen op een veilige afstand van het 

gebouw.  

Ook de brandweerlieden hebben ons gebouw verkend en in het donker zijn 

zij het hele pand doorgegaan. Belangrijke momenten voor de veilighei 

 

 
 

Hummelhoeve 

Hierbij een berichtje van POV Hummelhoeve 

Vanaf 11 februari starten we met het thema 

“Kunst”. 

Tijdens dit thema maken de peuters mooie 

kunstwerken en 

deze worden in de week van 25 februari 

tentoongesteld in ons 

museum. De uitnodiging om een kijkje te 

komen nemen volgt nog. 

Vanaf 27 februari kunt u uw kind verkleed naar de POV laten 

komen, we gaan dan met de kinderen gezellig carnavallen. 

Op vrijdag-ochtend 1 maart wordt er van 10u tot 11u een peuterbal  

door de carnavalsstichting in het Kompas georganiseerd.  

Alle peuters van Hoeven zijn hierbij welkom. 

In de week van 4 maart t/m 8 maart is de POV vanwege de 

carnavalsvakantie gesloten. 

 
Oudertevredenheidsonderzoek  
Vanaf 11 februari wordt in samenwerking met de Borgesiusstichting een 

digitaal Oudertevredenheidsonderzoek afgenomen door "Scholen met 

succes". Informatie volgt t.z.t., maar we willen u er alvast op attenderen en 

vragen om hieraan mee te werken. Alvast bedankt! 
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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) 

 



 

 

Jorn voorleeskampioen op Bs Uniek 
Op basisschool Uniek in Hoeven werd 

in de kinderboekenweek een 

voorleeswedstrijd gehouden. De 

kinderen van groep 7 en 8 konden 

zich hiervoor opgeven. Eerst was er 

een wedstrijd in de klas. De kinderen 

die zich hadden opgegeven, hadden 

een leuk boek uitgekozen en lazen 

een stukje voor aan de kinderen uit 

hun eigen groep. 

Al deze winnaars en winnaressen 

mochten tegen elkaar strijden. De 

echte schoolkampioen zou dan 

overblijven. Spannend! De leerlingen 

hadden het voorleesstukje allemaal 

goed voorbereid. De kinderen van 

groep 5 en 6 mochten bij deze 

voorleeskanjers gaan kijken en 

luisteren. Ook was er een jury 

aanwezig. De jury had het niet 

makkelijk, want alle deelnemers 

deden het erg goed. 

Uiteindelijk won Jorn Beenakkers uit 

groep 7b de wedstrijd! 

Hij mocht daarom op woensdag 6 februari 2019 meedoen aan de kwartfinale 

van De Nationale Voorleeswedstrijd 2019. Dit was in de raadzaal van het 

gemeentehuis van Halderberge. Met onder andere de burgemeester in de 

jury. Het was een spannende middag. Jorn had een erg leuk boek gekozen 

om voor te lezen. De titel van het boek was ‘Coolman en ik’. Er werd 

aandachtig geluisterd. Toen iedereen aan de beurt was geweest ging de jury 

in overleg. Om de spanning een beetje te onderdrukken kregen de kinderen 

drinken en een snoepje. Toen de jury terug kwam, vertelde de 

burgemeester dat alle kinderen erg goed gelezen hadden. Het was moeilijk 

om een keuze te maken.  

Jorn had een mooie derde plaats verdiend. Super goed gedaan, Jorn! Jij mag 

jezelf een echte voorleeskampioen noemen! Basisschool Uniek is trots op je! 

 

Carnaval 
Wil je je nog opgeven om mee te lopen met de optocht? Ook zijn we voor de 

peuteropvang nog naar een houten bolderkar!! 

Doe dat dan met onderstaand strookje: 

 

Werkgroep Carnaval           

 
 

NAAM:……………………………………………………………… uit 

groep:………………………………………………….. 

Ik bouw mijn wagentje samen met: 

 

NAAM:……………………………………………………………… uit 

groep:…………………………………………………… 

 

Ik heb bij mijn wagentje muziek   Ο ja   Ο nee 

 

o Ik heb een houten bolderkar             

 

 

Inleveren bij de eigen leerkracht 

 



 

 

Hoofdluis 
Helaas zijn er al geruime tijd luizen actief op school. Om de week worden de 

klassen waar de luizen actief zijn gecontroleerd. De controle wordt 

uitgevoerd door een groep enthousiaste ouders. De luizenouders controleren 

ieder kind. Ook de docenten worden gecontroleerd. Wordt er bij uw kind of 

klas iets aangetroffen, dan wordt u op discrete wijze geïnformeerd door 

school.  

We vragen uw hulp bij het bestrijden van de luizen. Controleer uw kind 

wekelijks op luizen en behandel deze indien nodig volgens de richtlijn van 

het RIVM. Om verspreiding te voorkomen is het wenselijk om de haren vast 

te dragen.  

 www.rivm.nl/hoofdluis 

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! 

Aanmelden kan via Stefanie Melissen.  

 

 
 

 
 

We zoeken vaders en moeders voor de 
oudercommissie! 

 

De wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden 

op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en 

meebeslissen, meldt u zich dan aan voor de oudercommissie. 

 

 

Wat is de oudercommissie? 

Een groep ouders die ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar komt en samen 

praat over bijvoorbeeld: 

 Pedagogische kwaliteit  

 Veiligheid en gezondheid op de peuterspeelzaal 

 Communicatie 

 Openingstijden  

 

Op dit moment zijn er nog drie ouders actief in de oudercommissie van 

peuterspeelzaal de Hummelhoeve. 

Moniek Embregts-van Agtmaal, moeder van Jens en Mats. Mats zit op de 

peuterspeelzaal 

Mirjam de Winter, moeder van Solenn 

Anne Linders- van Rossum, moeder van Esther, Amber en Benjamin. 

Benjamin zit op de peuterspeelzaal. 

 

Graag breiden wij de oudercommissie uit met twee leden. 

Wilt u zich samen met ons inzetten en meedenken over ontwikkelingen 

binnen de peuterspeelzaal de Hummelhoeve neem dan contact op met de 

oudercommissie via oudercommissiehummelhoeve@hotmail.com. 

Of vraag meer informatie via de peuterspeelzaaljuffen of leden van de 

oudercommissie. 

http://www.rivm.nl/hoofdluis
mailto:oudercommissiehummelhoeve@hotmail.com


 

 

 

Verkeer 
De veiligheid van kinderen vinden we erg 

belangrijk! 

We blijven u daarom vragen om uw kind te 

voet of met de fiets naar school te laten 

komen. Ook als het wat slechter weer is, 

hopen we dat u de auto laat staan. 

Hoe minder rijdende auto’s rondom de 

school, hoe overzichtelijker het is voor 

kinderen. Blijft u er ook alert op dat als u 

echt een keer met de auto moet komen, u 

in de parkeervakken parkeert die speciaal 

zijn aangelegd. Ook op deze manier houden 

we het rondom de school overzichtelijk en 

veiliger voor de kinderen. We rekenen op 

uw medewerking! 
 

  

  

 
 
         
 

 

 
     Gezocht: Schoolpoolers 

 

Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van vervangers in vast 

dienstverband (A- en Flexpool), en het matchen van vervangers vanuit de 

basisschilpools (“losse invalpools”). 

 

Door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt zijn de scholen constant op zoek 

naar goede invulling van de pools. Een van deze pools is de schoolpool: hierin 

zijn vervangers opgenomen die slechts op één (of twee) scholen willen 

invallen. Vaak zijn dit ouders waarvan de kind(eren) op een basisschool zitten 

en het leuk vinden om incidenteel op die basisschool te werken. Of 

gepensioneerd oud-leerkrachten die willen bijklussen op hun oude werkplek. 

 

Kent, of bent, u iemand die graag als schoolpooler aan het werk zou gaan? 

Dan kunt u contact opnemen met Stefanie Melissen(naam) van basisschool 

Uniek via s.melissen@borgesius.net  

 

Vereist is een onderwijsbevoegdheid en enkele schooldagen per jaar 

beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid kunt u zelf aangeven door het 

bijhouden van een digitale agenda in ons online plansysteem VABO. Het is 

ook mogelijk om voor slechts enkele groepen te gaan invallen (en bijv. de 

groep waarin uw kind zit niet te selecteren als inval-optie). Oud-klossers 

mogen ook reageren, wij koppelen deze vervangers enkel aan kleutergroepen. 

 

Heeft u geen onderwijsbevoegdheid, maar kunnen wij u wel inzetten als 

onderwijsassistent? Ook dan nodigen wij u van harte uit om te reageren! 

  

mailto:s.melissen@borgesius.net


 

 

  

 


