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Inspiratieavond: Werken in het
Basisonderwijs – 31 januari 2019
Misschien denk je er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat
zijn de mogelijkheden? Of misschien ken je wel iemand in je directe
omgeving die over deze vraag nadenkt? Wij helpen je graag verder!
Tijdens de inspiratieavond op 31 januari a.s. maak je kennis met dit
prachtige vak en de mogelijkheden die er voor jou zijn. Als starter, maar
ook als kandidaat met werkervaring buiten het onderwijs.
Op onze website www.borgesiusstichting.nl/nieuws tref je het volledige
programma van die avond aan.
Ben je van plan om te komen? Meld je dan uiterlijk 28 januari aan via
hrm@borgesiusstichting.nl

Parkeren
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)

Een goed voornemen voor 2019…
Voor de veiligheid van uw kind vragen we u nadrukkelijk te parkeren
in de parkeerplaatsen die daarvoor bestemd zijn.
Ook als u uw kind even afzet om naar school te gaan, vragen we u te
parkeren in een parkeervak.
Dit zorgt voor een overzichtelijke parkeerplaats, een goede
doorstroom en daarnaast goed voorbeeld gedrag voor alle kinderen
van BS Uniek en peuteropvang Hummelhoeve.

Onesie
Wat kies je als je een beloning mag kiezen.
Wij zijn van mening dat woorden niet nodig zijn.

Thema-avonden over scheiden
Geplande
evenementen

Heb je vragen over scheiden?

21 december
12.00 uur: kinderen van BS
Uniek vakantie

Geef je dan op voor de thema-avonden.

14 januari
19.00 uur informatie avond
Ouderapp
18 januari
ADV groep 1/2

Denk je aan scheiden? Wil je weten wat dit voor jou en jouw
gezin betekent?

Wel of niet uit elkaar? Wat moeten we regelen? Hoe gaan we met elkaar
om? Hoe zit het financieel? Wat vertellen we de kinderen?
Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens drie thema-avonden. Elke avond heeft
een eigen thema.
24 januari 2019

Hoe gaan we met elkaar om? En onze omgeving? Wat
kan relatie bemiddeling voor ons betekenen? Hoe kunnen
we blijven praten met elkaar zonder ruzie? Wat voor
gevoelens roept het uit elkaar gaan op? Deze avond
wordt verzorgd door maatschappelijk werk waarin ook
wordt uitgelegd wat maatschappelijk werk kan betekenen
voor jullie.

31 januari 2019

Hoe vertel je het je kinderen? En hoe ondersteun je hen?
Je blijft allebei ouder én opvoeder van de kinderen, hoe
ga je dat samen doen? Welke websites of boeken kunnen
jou helpen? De jeugdprofessionals geven antwoord op
jouw vragen.

7 februari 2019

Financiën en scheiding. Hoe zit dat? Je krijgt uitleg vanuit
Geld&Recht/ Sociaal raadsliedenwerk over regelingen,
wetten en wat belangrijke zaken zijn om te regelen. Denk
aan een advocaat of mediator, belastingen, zorg- en
huurtoeslag.

De avonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur bij Cultureel Centrum Fidei et Arti,
Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch en worden georganiseerd door
Surplus en de jeugdprofessionals van Halderberge.
Aanmelden
Aanmelden voor één of meerdere thema-avonden kan bij Surplus via 0165313100 of corrie.vandersteen@surplus.nl. Dit kan tot een dag ervoor. De
bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers. Gaat de avond niet
door? Dan ontvang je hiervan bericht.
Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

Kun je niet op deze avond maar heb je wel vragen?
Neem dan contact op met de maatschappelijk werker van Surplus via 0165313100 of halderberge@surplus.nl. Voor vragen die gaan over praktische zaken
kun je bellen of mailen naar sociaal raadsliedenwerk op 0165-313100 of
sociaalraadslieden@surplus.nl. En voor vragen die vooral gaan over de kinderen
is de jeugdprofessional bereikbaar op 140165 (tussen 9 en 10 uur), of via het
meldingsformulier op www.halderberge.nl.

