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Hier weer eens een berichtje uit de plusklas. Afgelopen weken hebben
wij ons o.a. bezig gehouden met het thema Rusland. We hebben een
ouder met Russische achtergrond gevraagd om de kinderen wat
Russische woorden te leren. De groep was hier erg enthousiast over
en kan inmiddels tot 10 tellen in het Russisch. Daarnaast hebben de
kinderen een folder/brochure gemaakt over de Russische highlights.
Erg leuk om te zien dat elk groepje toch weer een heel eigen manier
van werken heeft. Het was een geslaagd thema waarbij de kinderen op
allerlei vlakken hun creativiteit hebben geuit.
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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)

Bezoek van Sint en zijn pieten
Afgelopen dinsdag kwam Sint met zijn
Pieten bij ons op bezoek. Wat hebben we
met z'n allen genoten van deze dag! Het
was een groot feest. Dat begon al 's
ochtends op het schoolplein met de
goochel- en danspieten. Na aankomst van
de Sint zijn we binnen verder gaan
feesten. Om de beurt gingen er klassen op
bezoek bij de Sint in de speelzaal. Intussen
liepen er Pieten door de hele school. Er zijn
heel wat kilo's pepernoten gestrooid en
gegeten deze dag.

Basisschool Uniek gaat kerstgedachte actief
uitdragen
De leerlingen van basisschool Uniek gaan dit jaar in het kader van hun
Goede Doelen actie diverse activiteiten organiseren voor de ouderen in
Hoeven. Hiermee gaan ze heel actief aan de slag met de
kerstgedachte (zorg voor je medemens in deze donkere dagen).
De werkgroep Goede Doelen heeft de samenwerking gezocht met het
Woonzorgcentrum Kroonestede en de KBO in Hoeven. Dit heeft
geresulteerd in een aantal activiteiten. Op maandag 17 december is er
een gezellige middag voor leden van de KBO op basisschool Uniek.
Deze middag duurt van 13.30 – 15.00 uur. De ouderen worden
ontvangen met koffie en iets lekkers. Vervolgens worden zij
getrakteerd op een muziekoptreden, ze krijgen een rondleiding en er
worden diverse spelletjes gespeeld. Uiteraard worden al deze
activiteiten begeleid/uitgevoerd door leerlingen van basisschool Uniek.
Daarnaast worden op school kerstkaarten geknutseld. Deze
zelfgemaakte kerstkaarten worden in de week van 17 december bij
ouderen in Hoeven bezorgd of persoonlijk afgegeven door de
leerlingen. Ook worden er kerstboomhangers geknutseld. Deze mooie
creaties worden op dinsdag 18 december in de Kroonestede uitgedeeld
aan bewoners. Tijdens de kerstmarkt in het woonzorgcentrum zullen
de leerlingen van de kleutergroepen en de groepen 3 voor de
bewoners zingen of een versje voordragen.
De leerlingen van groep 4 gaan op dinsdag 18 december naar Het Punt
waar leden van de KBO op dat moment aan het handwerken zijn. De
leerlingen maken de aanwezigen blij met een zelfgemaakte
kerstboomhanger en ook hier wordt gezongen.

Oversteekplaats
Een handige oversteek gemaakt door de gemeente!

Externe begeleiding voor leerlingen onder
schooltijd
BS Uniek wordt in toenemende mate geconfronteerd met
ouders/verzorgers die externe hulp inschakelen om extra zorg voor
hun kind(eren) onder schooltijd te organiseren. Om dit in goede banen
te leiden, hebben we een protocol opgesteld. De voorwaarden externe
hulpverlening onder schooltijd lichten we hier nader toe:
 De overeenkomst tussen ouders en school worden vastgelegd.
Maakt u gebruik van externe hulp onder schooltijd voor uw
kind(eren), dan kunt u een overeenkomst opvragen bij de
groepsleerkracht en ook weer inleveren bij de groepsleerkracht.
 Gedurende de periode van de afname van de Citotoetsen (
januari en juni) stemmen ouders met de leerkracht af of de
externe hulpverlening door kan gaan / er geen Citotoetsen
gepland staan.
 De school is niet aansprakelijk voor de door het verzuim
gemiste lessen.
 Maakwerk wat in de klas wordt gemist, wordt in overleg met de
leerkracht ingehaald.
 Als een leerling ziek is, melden ouders dit zelf bij de
behandelaar.
 Eventueel overleg tussen externe behandelaar en IB-er en/of
leraar van de school vindt op school plaats.
 Ouders geven toestemming voor afstemming en uitwisselen
van relevante informatie tussen de externe hulpverlener en de
school.

Verkeersregelaars gezocht
Nogmaals een oproep voor
verkeersregelaars voor de
carnavalsoptocht. Als verkeersregelaar
volgt u thuis gratis een cursus en ziet u
de optocht van dichtbij voorbij trekken.
Bent u iemand die interesse heeft om
verkeersregelaar te worden of kent u
mensen in uw omgeving die de groep
willen komen versterken, laat het dan weten aan juf Carina. Dit kan
via een mailtje naar c.vanaert@borgesius.net

Melden onveilige verkeerssituaties
Wist u dat VVN een website heeft waar u onveilige verkeerssituaties
kunt melden in uw buurt? Dit kan via: https://participatiepunt.vvn.nl/
Alle meldingen worden door VVN besproken en waar mogelijk wordt er
actie ondernomen. Maak uw buurt dus veiliger en maak melding van
onveilige situaties!

Oudercommissie Hummelhoeve
Even voorstellen van links naar rechts: Mirjam de Winter – Moniek
Embregts – Anne van Rossum
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden om lid te worden van de
oudercommissie stuur dan een mail naar:
oudercommissiehummelhoeve@hotmail.com

Kerstviering
Op donderdag 20 december 2018 hebben wij een kerstviering op
school.
In de ochtend starten wij met een gezellig kerstontbijt in de eigen
groep. Op de peuteropvang zal iedere ochtend een ontbijtje
geserveerd worden. Hierover worden de ouders van de peuters apart
geïnformeerd.
Alle kinderen van de basisschool mogen voor heerlijke hapjes zorgen
(opgeven bij de juffrouw)
In de middag gaan we naar de “kerstbioscoop”.
De kinderen mogen van tevoren opgeven welke film zij die middag op
school graag bezoeken.
Om lekker comfortabel te kunnen zitten, mogen de
kinderen voor die middag een kussentje meebrengen.
Zo hebben we met zijn allen een sfeervolle kerstviering.

Geplande
evenementen
11 december
20.00 uur OV vergadering
20.00 uur
kwaliteitsforumvergadering
14 december
Groep 1/2 vrij
20 december
Kerstviering en goede
doelenactie
21 december
12.00 uur: kinderen van BS
Uniek vakantie

Beste ouders,
De Sint is nog maar net het land uit, of de kerstboom staat al in de
school.
De kerstwerkgroep is al volop bezig met de voorbereidingen voor een
leuke kerstviering.
We willen op donderdag 20 december graag een kerstontbijt
organiseren.
Bij een echt kerstontbijt horen natuurlijk allerlei lekkere hapjes.
Hierbij vragen we de hulp van leerlingen, ouders, verzorgers, opa’s en
oma’s.
We willen u namelijk vragen om samen iets lekkers te maken voor het
kerstontbijt.
We denken bijvoorbeeld aan kleine (worsten)broodjes, sandwiches etc.
De hapjes worden in de eigen groep gegeten.
Op onderstaand strookje kunt u aangeven wat u graag
wil maken voor het kerstontbijt.
Geeft u het ingevulde strookje a.u.b. met uw kind mee
terug naar school voor donderdag 13 december .
Ook kunt U via de mail reageren naar de leerkracht van
uw eigen kind.
De leerkrachten inventariseren daarna al het lekkers.
Op vrijdag 14 december krijgt uw zoon / dochter een strookje mee
naar huis met de hoeveelheid hapjes. Dit om te voorkomen dat we veel
over houden.
Alvast bedankt, en we hopen er samen een unieke kerstviering van te
maken.
Met vriendelijke groet,
De kerstwerkgroep.
--------------------------------------------------------------

Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

De ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………… uit groep
…………
wil(len) graag ………………………………maken en geven dit op donderdag 20
december
vanaf 8.35 uur in de klas af.
Wilt u alstublieft op de schaal een sticker plakken met de naam en klas
van uw kind?

