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Beste Ouders en kinderen van Basisschool Uniek,
Vanaf aanstaande maandag zal ik als directeur van BS Uniek aan de slag
gaan. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er naar uit
om u en uw kinderen op Basisschool Uniek te ontmoeten. Graag wil ik mezelf
voorstellen. Mijn naam is Janey van Kaam en ik ben 40 jaar oud. Ik ben
getrouwd met Martin en samen hebben wij drie kinderen: Merijn (14), Guusje
(11) en Siem (9).
De afgelopen 18 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Ik ben
begonnen als groepsleerkracht en na enkele jaren ben ik me ook met
management zaken bezig gaan houden. Dat heb ik eerst gedaan als
bouwcoördinator en intern begeleider in het basisonderwijs. Later ben ik als
intern begeleider en teamleider werkzaam geweest in het Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO REC4). Vier en half jaar geleden kreeg ik de kans
aangeboden om als directeur in het basisonderwijs aan de slag te gaan. Een
functie die ik de afgelopen jaren met veel plezier ingevuld heb. De afgelopen
twee jaar heb ik tijdelijk twee scholen gedraaid en een aantal bestuurlijke
taken in mijn pakket gehad.
De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaking, het
beter leren kennen van de school, u en uw kinderen. Graag tot ziens op
Basisschool Uniek!

Opening kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Dit jaar met het
thema: Kom erbij. Tot en met 14 oktober gaan de kinderen in de klas extra
aan de slag met lezen, voorlezen en natuurlijk zingen we ook het
bijbehorende liedje. Woensdagochtend 3 oktober is er alleen inloop voor de
groepen 1/2. De andere groepen mogen deze ochtend wel buiten blijven. De
leerlingen verzamelen bij de pion waar hun klas bij staat. Tijdens de inloop
kan er alleen gebruik worden gemaakt van zijingangen. De hoofdingang zal
op slot zijn. We zouden het heel leuk vinden als u als ouder ook blijft kijken.
Wilt u dan wel buiten de hekken gaan staan? Zo kunnen wij het overzicht en
de veiligheid van de kinderen waarborgen.

Afscheid juf Lia
Dinsdag 9 oktober a.s. neemt Juf Lia afscheid van BS Uniek.
Zij gaat een nieuwe uitdaging aan en gaat ze ons dus na 22 jaar helaas
verlaten.
Wij wensen haar daarmee veel succes!
Op die dag neemt zij op eigen wijze afscheid van haar klas.
U als ouders willen we natuurlijk ook in de gelegenheid stellen om afscheid
van haar te nemen. Dit kan tussen 15.30 en 16.00 uur in de koffiekamer.

AVG
Afgelopen week heeft uw kind een toestemmingsformulier gekregen in het
kader van de privacywet. Wilt u deze brief voor 5 oktober inleveren bij de
leerkracht van uw kind?

Luizenvrij
We mogen het goede nieuws met u delen dat we luizenvrij zijn op BS Uniek!
503 kinderen zonder luizen of neten in het haar!

Overblijven
Hallo allemaal.
We zijn alweer een maandje op school aan het overblijven.
Wij als overblijf team zijn blij dat er dit jaar weer zoveel kinderen gebruik
maken van het overblijven.
Afgelopen december is er door een aantal van u een enquête ingevuld en daar
zijn we mee aan de slag gegaan.
Onder andere door:
Een team foto te maken zodat u een idee heeft wie er bij uw kind helpt
Meer speelgoed aan te schaffen.
Ook proberen we een stabiel team te creëren om de continuïteit te
waarborgen.
Omdat wij zien dat wij steeds meer groeien wil ik via deze wijze een oproep
doen voor nieuwe vrijwilligers.
Even een paar voordelen op een rijtje:
U krijgt een vergoeding van €9 per keer
Uw kind/eren mogen op de dag dat u helpt GRATIS overblijven.
U krijgt een aantal keer per jaar een leuke attentie van Kober.
U gaat met de rest van het overblijfteam 1x per jaar mee met een
teamuitje.
Bent u of kent u iemand die affiniteit heeft met kinderen en een aantal dagen
bij ons wil komen helpen? (Ook mensen die af en toe willen helpen als
“reserve” zijn welkom)
Mail dan naar overblijvenuniek@kober.nl.
Hier dan ook de foto van ons team met de naam, dagen die zij werken en de
klas waar zij vaak helpen.

Van links naar rechts:
Marion (ma,di) Groep 7,8
Irma (ma,di) Groep 3
Debora (ma,di,do) Groep 1/2
Mariette (di,do,vrij) Groep 3
Lydie (di,do,vrij) Groep 1/2
Wilma (ma,di,do) Groep 1/2
Wendy V Leerling PM’er (ma,di,do) Groep 5,6
Wendy S PM’er en assistent CO (ma,di,do,vrij) Boventallig

Cleo TSO Coördinator (ma,di,do) Boventallig, nu tijdelijk groep 4
Aida (ma,di) Groep 1/2
Maaike PM’er (ma,di,do) Groep 5/6
Denkt u er ook nog even aan om uw kind aan te melden als hij/zij komt
overblijven.
Het is belangrijk dat wij duidelijkheid hebben over welke kinderen er komen
overblijven wat betreft de bezetting en dus ook de veiligheid die wij dan
kunnen bieden.
Staat uw kind niet op de lijst en moet hij/zij wel overblijven kunnen wij niet
checken of hij/zij opgehaald moet worden.
Dus om misverstanden te voorkomen graag aanmelden!
Dit kan nog voor 10.00u dezelfde dag.
Komt uw kind op vaste dagen dan kunt u dit voor de rest van het jaar in 1
keer invullen.
Vergeet dan niet op opslaan te drukken!
Dit kan ten alle tijden ook weer gewijzigd worden.
Ook afmelden kan nog dezelfde dag voor 10.00u en dan worden er ook geen
kosten in rekening gebracht.
Mocht u vragen hebben of contact op willen nemen kan dit altijd via
overblijvenuniek@kober.nl.
Met vriendelijke groeten Cleo Stammers TSO Coördinator Uniek.

Jaarvergadering Oudervereniging
Op 22 oktober is er een jaarlijkse vergadering waarin de Oudervereniging laat
zien hoe het afgelopen jaar verlopen is. Er zal een financieel verslag
gepresteerd worden en uitleg gegeven worden op lopende zaken. De
Oudervereniging wil op deze manier een transparant beeld geven over de
activiteiten en financiën.
Alle kinderen van BS Uniek leveren hier een bijdrage aan door middel van de
vrijwillige bijdrage. We nodigen daarom iedereen van harte uit om aanwezig
te zijn en mee te luisteren op 22 oktober 2018 in de leraren kamer van het
Kansenrijk. De vergadering start om 20.00 uur.
Het schooljaar is al weer een paar weken gaande en er zijn al wat leuke
activiteiten aan bod gekomen. Bv. de verkeersweek met skeeler les,
oversteek-diploma’s, wat is de dode hoek bij een vrachtwagen, brandweer
bezoek enz. enz.
De Kinderboekenweek gaat van start met voor iedere klas nieuwe boeken of
een bibliotheekbezoek. En natuurlijk zijn de voorbereidingen al in volle gang
voor onder andere het Sinterklaasfeest, de Kersviering en Carnaval.
Samen met de leerkrachten en de school is de Oudervereniging hier ook weer
actief mee bezig. Dit vraagt inzet van mensen maar het brengt ook kosten
met zich mee. Daarom zal er ook dit jaar weer een vrijwillige bijdrage
gevraagd worden aan alle kinderen die gebruik maken van BS Uniek. De
bijdrage bedraagt € 17,50 per kind.
Deze bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL47 RABO 0122 5520 16 t.n.v. BS
Uniek Oudervereniging
o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren).
Ook de Oudervereniging gaat mee met het digitale tijdperk en gaat het
mogelijk maken de bijdrage ook per ‘Tikkie’ (betaalverzoek) te betalen. In de
week na de jaarvergadering krijgt iedereen een mail met daarin uitleg over
hoe het werkt en de link naar de ‘tikkie’.
Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar ouders die zich willen inzetten voor de
Oudervereniging. Mocht u interesse hebben of informatie willen, horen we dit
graag. U kunt hiervoor mailen naar ov.hoeven@borgesius.net of spreek een
van de leden aan.
Graag zien we u allemaal op 22 oktober om 20.00 uur in het Kansenrijk.
Met vriendelijke groet
De Oudervereniging

Schoolfotograaf
Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober komt de schoolfotograaf onze leerlingen
weer mooi op de foto zetten.

Ouderavond
Dinsdag 2 oktober en donderdag 4 oktober zijn de startgesprekken. Tijdens
deze gesprekken wordt gesproken over de vorderingen van uw kind. De
kinderen van groep 5 t/m 8 zijn hierbij aanwezig.

Borgesiusdag 12 oktober
Vrijdag 12 oktober hebben de leerkrachten van BS Uniek en de pedagogisch
medewerkers van Hummelhoeve een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag
vrij en daarom zal Het KansenRijk gesloten zijn.

Hummelhoeve
Hierbij een berichtje van de Peuteropvang Hummelhoeve.
Na een heerlijk warme zomer zijn we weer begonnen met een
nieuw peuterjaar. We hebben een aantal nieuwe peuters mogen
verwelkomen en er zijn ook weer een aantal peuters vier
jaar geworden. Zij beginnen aan een spannende tijd; groep één
van de basisschool. Het eerste thema “Welkom/Zingen met Puk”
hebben we inmiddels afgerond en op 24 september gaan we verder
met ons volgende thema “herfst”.
Bij mooi weer spelen we zoveel mogelijk buiten en is het weer wat minder
gaan we met de peuters gymmen in de speelzaal. Wilt u er aan denken om
de gymschoentjes in het tasje van uw kind te doen?
Op ons prikbord in het peuterlokaal kunt u de zon met de zonnestraaltjes
zien hangen. Wij werken met de PBS (Positive Behaviour Support) methode.
Dit is in het kader van de doorgaande lijn met de basisschool.
Wij vertellen aan de peuters dat als ze tijdens de ochtendkring lief op hun
stoeltje hebben gezeten wij een zonnestraaltje opplakken.
Als alle zonnestraaltjes ophangen belonen we de peuters met een leuke
verrassing.

Kies
De gemeente Halderberge biedt dit schooljaar KIES ( kinderen in
echtscheidingssituaties ) aan , voor alle basisschoolleerlingen
van groep 4 t/m 8 , die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Door middel
van beweging , creatieve werkvormen enz. krijgen
kinderen de kans om hun verhaal te doen en krijgen ze handvaten om beter
met de situatie om te gaan. Twee coaches begeleiden
de kinderen gedurende 8 opeenvolgende weken gedurende 1 uur per week.
Vooraf is er een ouderbijeenkomst en na afloop van de 8 weken
weer. Het is een groep van maximaal 10 kinderen, die bij elkaar erkenning en
herkenning vinden, omdat ze in dezelfde situatie zitten.
KIES is 12 jaar geleden ontwikkeld en is bewezen effectief,uit onderzoek blijkt
dat de kinderen zich ook op school beter op hun werk kunnen
concentreren . Voor meer informatie verwijzen we naar de website :
kiesvoorhetkind.nl . Na de herfstvakantie hopen we te starten met een groep,
data en locatie volgen na voldoende deelnemers. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier op school of via m.onnink@ggdwestbrabant.nl of
m.vankasteren@halderberge.nl

Klassenouders
Zoals u ziet zijn we nog op zoek naar klassenouders voor de groepen 6b en 7c

Typtuin
Kinderen die blind kunnen typen (met 10 vingers zonder naar het toetsenbord
te kijken) behalen bewezen hogere resultaten op school. Doordat ze niet
hoeven na te denken over hoe ze typen kunnen ze zich beter concentreren.
Bovendien zijn ze ook nog eens sneller klaar met hun werk. Onze school
erkent het belang van een goede typevaardigheid. Hierdoor kunnen wij de
online typecursus van de Typetuin met een korting van maar liefs 55euro
aanbieden. U betaalt dan slechts 65euro ipv 120euro. Gebruik bij het
aanmelden via www.typetuin.nl de code 06ISUniek. De korting wordt dan
automatisch verrekend.
https://successsociety.egnyte.com/dl/yS0zL0Q92a

Inschrijfochtend
Op dinsdag 2 oktober is de inschrijfochtend.

GGD

Beste ouder(s),

De schoolvakanties zijn sinds kort voorbij, iedereen is weer terug en alles
gaat weer als in de orde van de dag. Vanaf 20 september zal ik zelf echter
een tijdje afwezig zijn i.v.m. zwangerschapsverlof! Vanaf 18 februari ben ik
weer aanwezig. De collega’s die jullie mogelijk kennen van de andere locaties
in Halderberge nemen enkele werkzaamheden over, maar de directe
werkzaamheden in Hoeven zullen overgenomen worden door Marita Smits.
Mijn collega’s van jeugdgezondheidszorg Halderberge/Hoeven zijn bereikbaar
via:
Jeugdgezondheidszorg.hoeven@ggdwestbrabant.nl
Ik zie jullie graag na 18 februari weer!
Groetjes,
Lieke van Son

Deelname / Toestemmings formulier KIES
Voor de deelname aan de spel- en praatgroep KIES vragen wij aan beide ouders
om dit formulier, zo mogelijk ieder afzonderlijk en zo volledig mogelijk, in te vullen.
Dit formulier graag z.s.m. inleveren op school.
Naam
kind
..............................................................................................................................
Straat
..............................................................................................................................
Postcode
..............................................................................................................................
Plaats
..............................................................................................................................

Telefoonnummer
..............................................................................................................................
Leeftijd
..............................................................................................................................
School
..............................................................................................................................
Klas(schooljaar)
..............................................................................................................................
Naam
vader/moeder
..............................................................................................................................
Straat
..............................................................................................................................
Postcode
..............................................................................................................................
Plaats
..............................................................................................................................
Email
..............................................................................................................................
Telefoonnummer
..............................................................................................................................
In welk jaar bent
gescheiden?
..............................................................................................................................
Bij wie van de ouders woont uw kind?
Coouderschap
..............................................................................................................................
Vader
..............................................................................................................................
Moeder
..............................................................................................................................
Wie van de ouders is contactpersoon voor de KIES begeleiders?
..............................................................................................................................
Heeft u of uw kind een speciale hulpvraag?
Ruimte voor bijzonderheden
Handtekening vader
Handtekening moeder

