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 Wegwerkzaamheden 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan Achter het Hof. De 

weg gaat hier vanmiddag open. Ook wordt het vrijgekomen zand 

afgevoerd langs de President Hopstakenlaan. 
In de afgelopen weken zijn 6 rioolputten vervangen, 150 meter 

betonriool aangebracht, 220 meter PVC riool aangebracht, 1000 m2 

asfalt vervangen door nieuwe klinkers, 600 m2 klinkers herstraat en 

afwatering van ca. 1700m2 verhard oppervlak afgekoppeld van het 

vuil water riool. 
De wijk Bovendonk en Achter het Hof zijn hiermee weer een stukje 

klimaat bestendiger geworden. 
Behoudens enkele kleine werkzaamheden zijn geen afsluitingen meer 

nodig. 
Iedereen bedankt voor het begrip in de afgelopen weken! 
 

 

 

Bericht van de Schrijfpiet! 
 

Hallo lieve kinderen en beste ouders,  

 

Namens Sinterklaas wil ik jullie laten weten dat 

Sinterklaas op dinsdag 4 december naar 

basisschool Uniek en peuteropvang 

Hummelhoeve komt. Hij brengt heel veel pieten 

mee, zodat het een gezellig feest gaat worden! 

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen tussen 

8.35 en 8.45 op het schoolplein verzamelen. Je 

gaat dan bij je klas in het juist vak staan. De kindjes van de 

peuteropvang mogen eerst naar binnen. Om ervoor te zorgen dat de 

kinderen het allemaal goed kunnen zien, willen we aan de ouders 

vragen om op de stoep buiten te poort te blijven staan.  

We houden op deze dag de gewone schooltijden/openingstijden aan. 

Ook het overblijven gaat gewoon door op deze dag.  

Natuurlijk mogen de kinderen verkleed als Sint of Piet naar school 

komen en zingen we deze dag uit volle borst! 

Tot dinsdag 4 december!  

Groetjes, van de Schrijfpiet.  

 

Afmelden op 4 december  
We hopen natuurlijk dat alle kinderen deze dag naar school en de 

peuteropvang komen. Mocht uw kind toch ziek zijn, wilt u dit dan 

doorgeven en ook het adres doorgeven waar uw kind deze dag 

verblijft? Voor de organisatie is het prettig dit te weten zodat wij hier 

op een goede manier op in kunnen spelen.   
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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) 

 



 

 

Missie/visie 
Komende weken gaan we met het team aan de slag over onze missie 

en visie. De bijeenkomsten zullen vooral gaan over hoe wij naar 

onderwijs kijken, wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs en 

waarom wij daar zo over denken. De komende weken zullen we dus 

veel met elkaar in gesprek zijn over onderwijs.  

Daarnaast gaan we aan de slag met wat wij belangrijk vinden om 

kinderen mee te geven in het onderwijs. Welke waarden en normen 

willen wij ze meegeven en waarom vinden we die zo belangrijk voor 

het kind en zijn of haar onderwijsproces. Een mooi eb belangrijk 

onderwerp om met het hele team over in gesprek te gaan. 
 
Bomen planten 
Als eerst willen we de vaders, moeders en juffen bedanken die op 

woensdagmiddag 14 november keihard gewerkt hebben om de bomen 

te planten op het speelterrein. Het resultaat is al verbluffend maar we 

zijn natuurlijk erg nieuwsgierig naar het voorjaar! 

Daarnaast bedanken we de oudervereniging van Bs Uniek en is het 

mede mogelijk gemaakt door de sponsoren Proto, Broos en Scheepers. 

Het werk was zwaar, maar het resultaat is top! 

 

 

 

 

Ouderapp 
Op donderdag 22 november waren alle kinderen vrij op BS Uniek en 

hebben de juffen de hele middag uitleg gekregen over de ouderapp 

basisonline. Een app met ontzettend veel mogelijkheden waardoor we 

nog sneller en gemakkelijker kunnen communiceren met u als ouders 

maar ook andersom. We hopen na de kerstvakantie een start te 

maken het invoeren van alle gegevens.  

Begeleid Uitdagend Onderwijs 
Ook woensdag duiken een aantal juffen weer in de studieboeken. Als 

leraar in het primair onderwijs zorgen we ervoor dat alle leerlingen 

leren. Dat gaat zeker niet vanzelf. We willen dat leerlingen 

gemotiveerd aan het werk gaan en blijven. We  willen ons onderwijs 

zo inrichten dat het aansprekend is voor álle leerlingen. Dat is een hele 

klus. We moeten er immers voor zorgen dat alle leerlingen ook 

daadwerkelijk in staat worden gesteld om te kunnen leren.  



 

 

Reden genoeg om uitdagend onderwijs te leren ontwikkelen. 

Uitdagend onderwijs sluit aan bij de capaciteiten en wensen van álle 

leerlingen. Bovendien heeft het een positief effect op de leergierigheid, 

de werkhouding en de leerresultaten. De zeven krachten die centraal 

staan bij het uitdagend onderwijs bieden de vrijheid om het onderwijs 

met nog meer passie in te richten. 

 

 

 



 

 

 

Geplande 

evenementen 

 
30 november  
Groep 1/2 vrij 

 
4 december  

Sinterklaasviering 
 

6 december  
ADV groep 1 t/m 4 

 
11 december 

20.00 uur OV vergadering 

 
14 december 
Groep 1/2 vrij 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Uniek 

 

’t Groot Stuk 3 

Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 
www.bs-uniek.nl 
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