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‘50-dingenboek’
Ieder kind in groep 3 in Halderberge een gratis buitenboek met daarin de
50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde? Stichting Groen
Ontmoet werkt graag samen met ouders van de school om dit te kunnen
realiseren. Het boek wordt speciaal voor onze gemeente ontwikkeld.
In het boek komen 50 buitenactiviteiten te staan die volledig afgestemd zijn
op de mogelijkheden in de lokale omgeving. Samen met ouders of met
school, maar ook zelfstandig kunnen kinderen alle activiteiten ondernemen.
Wij willen kinderen meegeven dat buiten bezig zijn leuk is en dat het
landschap zo dicht bij huis al vol verrassingen en vol verhalen over ons
erfgoed zit.
Het boek is een idee van Stichting Buitenmakelaar uit Bunnik, geïnspireerd
door een lijst van de Britste Staatsbosbeheer. De kinderen in gemeente
Bunnik hebben in 2014 de eerste 50-dingen boeken in ontvangst mogen
nemen. Voor meer informatie over het concept kijk op www.50-dingen.nl.
Stichting Groen Ontmoet werkt nu samen met de stichting om een boek te
ontwikkelen voor Halderberge. Het boek wordt gefinanceerd door fondsen en
de gemeente. Maar Stichting Groen Ontmoet is nog op zoek naar fondsen,
bedrijven, particulieren die een financiele bijdrage willen leveren aan het
boek.
Om het boek te kunnen vullen, hebben we jullie medewerking nodig! Welke
buitenactiviteiten en plekken verdienen écht een plaats in het nieuwe boek?
Denk mee! We horen van je graag! Neem contact op met Stichting Groen
Ontmoet via groenontmoet@gmail.com

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)

Spreekuur administratie Stichting Spelen =
Leren

Het invullen en aanleveren van alle benodigde formulieren voor de
berekening van de juiste ouderbijdrage bij de peuteropvang wordt door
sommige ouders als moeilijk ervaren. Als gevolg hiervan wordt soms een te
hoge ouderbijdrage in rekening gebracht, die later weer gecorrigeerd moet
worden.
Om u te helpen met het aanvragen van inkomensverklaringen bij de
Belastingdienst, het invullen van het formulier ‘Verklaring geen recht op
Kinderopvangtoeslag’ of bij het invullen van de benodigde formulieren voor
de aanvraag van bijzondere bijstand bij de gemeente, houdt de
administratie van Stichting Spelen = Leren op vrijdagochtend van 9.00 uur
tot 11.00 uur een spreekuur. U kunt dan op afspraak naar het kantoor
komen en samen met Erna Oudejans de benodigde papieren invullen. Als u
hier gebruikt van wilt maken, kunt u een afspraak maken met Erna
Oudejans via telefoonnummer 0165-330894 of email e.oudejans@borgesiusstichting.nl Het kantoor is gevestigd aan de
Markt 32, 4731 HP te Oudenbosch.
Om alle formulieren te kunnen invullen is het van belang dat u
de DigiD gegevens van uzelf en uw partner meeneemt naar de afspraak.

Notariële akte oudervereniging

Volgens de regel- en wetgeving heeft ook een oudervereniging een notariële
akte van oprichting nodig. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op
donderdag 14 maart om 20.00 uur wordt deze akte besproken en
vastgesteld. Wij willen u van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
De vergadering vindt plaats in basisschool Uniek in de teamkamer.
De akte ligt vanaf heden ter inzage bij Stefanie Melissen en Nienke ten
Broek.
Namens de oudervereniging, Patricia Roozen (voorzitter)

Gezocht!! Handige papa/mama/opa/oma

We zijn op zoek naar een handige (timmerman) klusser die een mooie
praktische ombouw kan maken voor de machines bij ons op school die we
gebruiken voor de technieklessen.
Bent u heel handig, of misschien zelfs wel een timmerman/vrouw, kom ons
een handje helpen! Staat u open om te komen klussen op Uniek, neem dan
contact op met juf Stefanie: s.melissen@borgesius.net

Luizenpluizen

Kammen, kammen, kammen! Volgens experts de enige remedie om de
luizen voorgoed uit te roeien. Met een metalen kam niet te vergeten.
Op school besteden wie hier natuurlijk ook aandacht aan. Wilt u onderstaand
filmpje (nogmaals) bekijken met uw kind? Erg leerzaam!
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3787/Hoofdluizen

Peejenlaand, 22 febroewaori 2duuzend
negentien
BESTE PEEJKES EN PEEJINNEKES van bs Uniek,
Het is bijna zover. Op vrijdagmiddag 1 maart a.s. trekt voor de 2e keer onze
kindercarnavalsoptocht onder ut Doeves motto “Ne bonte kerremis” door
de straten van het dorp.
Onder aanvoering van onze eigen priens uit groep 7 Milan de Eerste, prinses
Iris, nar Nisha , de ‘grotste’ boer Gijs, pliesie Bjorn en de raad van zeven
hebben de kinderen van bs Uniek er veel zin in om met z’n allen leut te
maken.
De route is:
Speelplaats, t Groot Stuk, Achter t Hof, Bovendonksestraat, President van
Rijenlaan, Donkweg, Voorste Monnikenland, President Hopstakenlaan
Net als voorheen zullen er kleurrijke wagentjes in de stoet meerijden. De
kinderen die níet bij een wagentje hoeven te zijn, lopen met hun eigen juf
mee in de stoet.
De kleuters lopen allemaal met hun eigen juf mee.
De volgorde van de stoet is: priens Baarug den Eerste van Peejenlaand mee
gevolg,
groep 1/2 B, groep 3 A, groep 1/2 A , groep 4 A, Peuterspeelzaal, groep 1/2
C, groep 3 B, groep 1/2 D, groep 4 B, groep 1/2 E, Schoolpriens en gevolg,
groep 5 A, groep 8 A, Groepen 6, groep 5 B, groep 8 B, Groepen 7, groep 5
C, groep 8 C

De tijdsplanning voor deze dag
In de ochtend mogen de kinderen verkleed naar school komen.
In de klassen wordt een eigen programma gedaan.
In de middag:
De kinderen komen aan op school en gaan naar de eigen klas (normale
inloop)
De wagentjes worden geplaatst op t Groot Stuk in vakken per groep.
Daarna komt iedereen naar buiten en zal Prins Baarug met gevolg en de
prins Milan en gevolg hun opkomst maken. Na de opening hebben we een
verrassend optreden van…………!!
Ongeveer om 14. 11 uur vertrekt de leutstoet. We zien de ouders graag
langs de route.
Na de leutstoet gaan de groepen 1 t/m 4 naar de klas waar de kinderen een
lekkernij krijgen. De groepen 5 t/m 8 krijgen buiten de traktatie. Hierna
volgt de Zevensprong. De kleutergroepen staan allemaal op het kleuterplein
en in onderstaande plattegrond kunt vinden waar de juf staat om uw
zoon/dochter op te halen. Om half vier zijn de kinderen vrij.
Daarna……VAKANTIE!
Maandag de 11e verwachten we iedereen weer op school.




Bij heel slecht weer is er een alternatief binnenprogramma
Wilt u erop toezien, dat uw kind GEEN wapens mee naar school
neemt?
Geen confetti in en op het schoolplein

De werkgroep carnaval.

