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 Wegwerkzaamheden 
Een voorwaarschuwing voor de werkzaamheden aan Achter Het Hof 

van week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november). 
Omdat tijdens deze werkzaamheden een grote put geplaatst moet 

worden, zal de straat in ieder geval gedurende één week volledig 

afgesloten zijn, ook voor fietsers en voetgangers. 
Anders kan de veiligheid van de weggebruikers niet gegarandeerd 

worden. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van het 

Achterste Monnikenland  

Zodra dat het mogelijk is zal het fietspad aan de zijde van het 

sportveld weer opengesteld worden voor langzaam verkeer. 

Hieronder is in blauw de wegafsluiting aangegeven voor de komende 

twee weken. Wilt u alstublieft hier met parkeren rekening mee 

houden? 
We begrijpen dat deze afsluiting tot enige overlast kan leiden, maar 

deze maatregel gaat er aan bijdragen om in de toekomst natte voeten 

in Achter het Hof zoveel mogelijk te voorkomen.  
 

  
 

Thema’s Hummelhoeve 
Na het thema “Herfst” werken we nu met het thema “Reuzen en 

kabouters” op peuteropvang Hummelhoeve. We hebben de kinderen 

kennis laten maken met kabouter Bim. 

De kleine kabouter Bim had zijn bal hoog in de boom gegooid en hij 

kon er niet meer bij. Gelukkig was daar de grote reus en samen 

hebben ze de bal weer uit de boom kunnen krijgen. 

 

Bomen planten 
Op woensdag 14 november gaan we samen met een aantal 

leerkrachten en ouders van de oudervereniging bomen planten op het 

plein. 
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Geplande 

evenementen 

16 november 

Adv groep 1/2  

 
19 november 
Kijkkwartiertje 

 
21 november 

Open inschrijfochtend 
 

22 november 
Middag: alle kinderen van BS 

Uniek vrij 
 

 

 



 

 

Op deze manier hopen we in de zomer meer schaduwplaatsen te 

creëren zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen ook als de zon 

feller schijnt. 

Het resultaat ziet u als het goed is vanzelf! 

 

 

Kijkkwartiertje  
Op maandag 19 november staat er weer een kijkkwartiertje gepland. 

Komt u samen met uw kind even de klas inlopen? Bent u niet in de 

gelegendheid, dan mag ook opa/oma of de oppas mee naar binnen. 

Voor uw kind is het heel prettig om te kunnen laten zien waar hij of zij 

op school mee bezig is. We hopen u allen te zien op maandag 19 

november om 15.30 uur. 

 

PBS  
Hoera! De buizen van het scholiere beloningssysteem zijn vol! 

Wat lopen onze kinderen goed rustig door de gangen en op de 

trappen! 

Daarom was er vanmiddag voor alle groepen: bioscoop in de klas. 

De kinderen mochten gezellig samen gaan kijken naar een (door hun 

gekozen) film. Dat was genieten! 

Vanaf maandag a.s. kunnen er opnieuw muntjes verdiend worden 

voor in de buizen. 

De nieuwe regel is: Wij hangen onze jas en tas aan de kapstok (of tas 

in de mand) 
Ook op de peuteropvang is positief gewerkt! Ze hebben de laatste 

regel afgerond waarbij we de kinderen spelenderwijs  in de kring ‘dag 

juffrouw..‘ proberen te laten zeggen, gaat dat niet dan mogen ze ook 

zwaaien. Na afloop van de kring hebben ze zonnestraaltjes geplakt en 

hebben ze als beloning naar kinderliedjes op de computer gekeken en 

geluisterd. 

 

 

Studiemiddag  
Op donderdag 22 november staat er een studiemiddag gepland en zijn 

alle kinderen van BS Uniek vrij. 

Omdat we communicatie met ouders zeer belangrijk vinden, krijgen 

we deze middag een uitleg over het werken met een ouderapp. 

Middels de ouderapp houden ouders en school elkaar in een 

afgeschermde omgeving op de hoogte. Met handige tools die tijdwinst 

opleveren én u als ouder meer inzicht geven. 

Een eigentijdse manier van communiceren met elkaar waarbij we 

persoonlijk contact niet uit het oog verliezen en hoog in het vaandel 

hebben staan.  
  

Oudergesprekken peuteropvang 
We vinden het belangrijk om met de ouders van onze peuters in 

gesprek te gaan. Als uw kind 10 weken op de peuteropvang is, nodigt 

de pedagogisch medewerkster die uw kind gaat volgen in zijn/haar 

ontwikkeling u uit voor een startgesprek. Wanneer uw kind 38 weken 

de peuteropvang bezoekt volgt een vervolggesprek waarbij de eerste 

leerlijnen van de KIJK registratie worden besproken en als uw kind 

bijna 4 jaar wordt volgt een afsluitend gesprek waarbij alle leerlijnen 

van de KIJK-registratie worden besproken.  

 

 

 

 



 

 

Carnaval  

De elfde van de elfde is weer in zicht en ook wij 

zijn weer bezig met de voorbereidingen van de 

carnavalsviering! 

Op vrijdag 1 maart vieren we weer carnaval op 

bs Uniek!  

Ook dit jaar houden wij weer een optocht. Het 

motto van dit jaar is: ‘Ne bonte kerremis! 

Wij zijn voor tijdens de optocht nog op zoek naar 

verkeersregelaars.  Heeft u interesse of kent u iemand? Laat het ons 

dan weten! Via de gemeente volgt u een gratis cursus. 

Alaaf! 

 

 

  

 

 


