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In deze nieuwsbrief: 
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Opening wandelvierdaagse  
Op woensdag 22 mei openen we met alle kinderen de wandelvierdaagse die 

dit jaar zal plaatsvinden op 18 t/m 21 juni. 
Het thema is ‘Loop met een lach'. 

Natuurlijk zijn je papa of mama ook welkom om een kijkje te komen nemen. 

Verdere info volgt later! 

Prachtige tekeningen 
Deze prachtige tekeningen uit groep 1/2 willen we graag met u delen! 

     

Verkeer....  
We willen u nogmaals wijzen op de verkeersveiligheid rondom de school. 

We willen u vriendelijk maar dringend verzoeken te parkeren in de 

parkeervakken rondom de school. Het even snel laten uitstappen van uw 

kind zorgt voor gevaarlijke situaties! 

Er is hierdoor geen overzicht voor de kinderen tussen de stilstaande auto’s. 

Daarnaast is het belangrijk om met elkaar in dezelfde richting te rijden. 

Als kind is het onmogelijk om het verkeer langs alle kanten in de gaten te 

houden. Het gaat om de veiligheid van alle kinderen waarvoor we uw hulp 

nodig hebben! 

Op school zullen wij ook aandacht besteden aan de verkeersveiligheid 

rondom de school en oefenen we dit met de kinderen in de praktijk. 

Wilt u ook samen met uw kind oefenen als het te voet of op de fiets naar 

school komt of weer naar huis gaat? 

Een hand uitsteken op bepaalde plaatsen, is al een goede manier om 

kinderen bewust aan het verkeer te laten deelnemen.  

 

 



 

 

Afsluiting schooltennis 
Let op: De schooltennis afsluiting is op vrijdag 29 maart van 16.00 uur 

tot 17.00 uur op tennispark TC pagnevaart in Hoeven. 

Dit is een wijziging op de tijd die eerder met u is gecommuniceerd. 

 

Training omgaan met agressie 
Afgelopen week zijn een aantal leerkrachten van BS Uniek gestart met de 

cursus ‘omgaan met agressie’. In deze training leren de leerkrachten onder 

andere hoe we grip krijgen op lastige situaties waarin spanning en emoties 

hoog oplopen. Uitgaande van de huidige kracht leren we hoe we adequaat 

en respectvol kunnen omgaan met agressieve personen en situaties. 

Doordat we ons bewust zijn van onszelf en het effect op anderen, zullen we 

professioneler en met meer zekerheid handelen. 



 

 

  

 


