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Het team van basisschool Uniek wenst u alle goeds voor 2018.
Samen gaan we er een mooi jaar van maken in alle openheid, met
ruimte voor ontplooiing, respect voor iedereen, de verantwoordelijkheid
waar het hoort en dit alles met een positieve insteek!

Opening basisschool Uniek
Mooier konden we het nieuwe jaar niet starten.
Met alle kinderen en teamleden in het nieuwe gebouw.
Op zondag 7 januari hebben we heel veel ouders en kinderen mogen
ontvangen en een rondleiding gegeven.
We zullen allemaal even moeten wennen aan de nieuwe situatie en we
vragen bij voorbaat begrip van alle ouders als in het begin nog niet alles
duidelijk is. Maar met de waarden van basisschool Uniek als basis
hebben we alle vertrouwen dat iedereen snel zijn plekje heeft gevonden.
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Een verandering is altijd even wennen. We proberen u zo goed mogelijk
te informeren over allerlei zaken rondom de school.
Heeft u vragen, stel ze gerust!
In de praktijk merken we dat we een aantal zaken anders moeten
regelen. Iedere keer evalueren we een aantal punten om vervolgens te
bekijken hoe we hier in de toekomst het beste mee om kunnen gaan.
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Wat fijn te zien dat er zoveel kinderen te voet naar school komen.
Ook een aantal kinderen komen op de fiets! Fijn!
We willen vragen of de ouders het goede voorbeeld van de kinderen
willen volgen.
We zien dat de kinderen wachten bij het zebrapad, de hand uitsteken als
zij afslaan en anderen de ruimte geven waar nodig. Ook volgen zij netjes
het fietspad of het voetpad zodat er tussen de auto’s geen gevaarlijke
situaties ontstaan.
Als de ouders dit goede voorbeeld volgen, hoeft de politie hopelijk niet
nog meer bekeuringen uit te delen.
In de groepen 7 en 8 is een extra verkeersles door de politie ingepland.
Dan weten de oudsten van de school het extra goed en kunnen voor de
jongere kinderen een voorbeeld geven of helpen bij het oversteken en
houden aan verkeersregels.
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‘Nieuwe school lief ’
Dat vinden wij ook
Roan!

Overlijden overblijfmoeder Manon van de
Graaf
Na een moedige strijd, vol wilskracht hebben we op 28 december 2017
afscheid moeten nemen van overblijfmoeder Manon van de Graaf.
Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag was zij op locatie de
Reuzelaar aanwezig en stond zij klaar om de kinderen tussen de middag
op te vangen. Nooit meldde zij zich ziek of kwam zij te laat.

Zij was een hele trouwe overblijfmoeder die zich jarenlang heeft ingezet
voor de kinderen en de school. We zullen Manon ontzettend missen.

Ophalen/wegbrengen gym
Vanaf deze week komen alle kinderen om 8.45 uur en om 13.15 uur
naar school. Vanuit school lopen de kinderen samen met de leerkracht
naar de gymzaal.
Na de gymles gaan alle kinderen samen met de leerkracht naar school
waar u uw kind weer kunt ophalen.

BSO TOP
Vanaf 22 januari zal Kober Kinderopvang de kinderen vanaf 8 jaar (BSO
TOP) die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, na schooltijd
opvangen in het gebouw Het KansenRijk.
Via Kober Kinderopvang ontvangt u hierover meer informatie.

Overblijven
Als uw kind niet hoeft over te blijven, graag voor 10 uur afmelden via
het digitale aan/afmeldsysteem van Kober Kinderopvang.
U krijgt anders een rekening omdat uw kind nog aangemeld staat.
Bij voorbaat dank namens Kober Kinderopvang.

PBS informatie avond
De informatieavond betreffende PBS is zeer
druk bezocht. Bij deze nog onze hartelijke
dank hiervoor.
Hoewel er natuurlijk vanuit directie en
team geprobeerd is alles zo duidelijk
mogelijk voor u te maken, willen we bij
deze antwoord geven op de vragen die er
gekomen zijn.
In de PBS lessen die nog gedurende het hele schooljaar gepland staan,
wordt er in de bovenbouw aandacht besteed aan pesten via de
groepsapp. Uiteraard is dit ook een verantwoording van ouders zelf om
daar alert op te zijn.
Wilt u als ouder ook thuis verder oefenen met de regels van school dan
kan dat. De regels die schoolbreed worden behandeld worden altijd
beschreven in de Kansenkrant.
Op dit moment zijn wij druk bezig om de tussenschoolse opvang (TSO),
en de peuterspeelzaal bij PBS te betrekken. Ook de reactieprocedure die
we in de school hanteren zal hier worden toegepast.
Het beloningssysteem van de bovenbouw Classdojo is uitsluitend voor
gebruik op school. Het ouderportaal wordt in deze niet geactiveerd.
In de toekomt willen we ouders en leerlingen gaan betrekken bij PBS
zodat er feedback gegeven kan worden vanuit deze delegaties.
Verder is alle informatie met betrekking tot PBS binnenkort op de nieuwe
website van basisschool Uniek te vinden onder het kopje PBS.

PBS: fiets aan de hand
Voor de kerstvakantie is het PBS-team begonnen met het verzamelen
van data voor de gedragsverwachting 'We lopen op het schoolplein met
onze fiets aan de hand'. We hebben dit gedaan door het aantal
leerlingen te tellen die fietsten op het schoolplein. Geregeld kwamen we
bij het tellen boven de 20 met uitschieters naar meer dan 30 bij
slechtere weersomstandigheden.
Op onze nieuwe school gaan de juffen de komende weken aan de slag
met het aanleren van de gedragsverwachting door hierover met de
leerlingen te praten en het goed-fout-goed voorbeeld te geven.
Ondertussen gaat het PBS-team door met het tellen van de fietsende

leerlingen op het schoolplein. Het zou fijn zijn als u ons daarbij wilt
helpen door uw kind te herinneren aan de gedragsverwachting. We gaan
ervoor!

Fietsenstalling
De kinderen die via ingang 1 of 2 naar binnen en naar buiten gaan,
mogen vanaf volgende week de fiets parkeren in de fietsenstalling
‘Achter ’t Hof’.
De kinderen die via ingang 3 naar binnen en naar buiten gaan, mogen
de fiets parkeren in de fietsenstalling bij de ‘Parrestee’.
We hopen op deze manier de fietsenstalling beter in te delen.

Herhaling ouderbijdrage
Gelukkig hebben al heel veel ouders de bijdrage aan de OV
overgemaakt. Bent u daar nog niet toe gekomen, wilt u dit dan nu gaan
doen, zodat er voldoende middelen zijn om alle activiteiten onvergetelijk
te maken voor uw kinderen? We verzoeken u zo spoedig mogelijk
EUR17,50 per kind over te maken op rekeningnummer:
NL47 RABO 0122552016 t.n.v. Oudervereniging basisschool Uniek
onder vermelding: ouderbijdrage + naam en groep van het kind.

Juf Francis van Laarhoven
Vanaf deze week is juf Francis van Laarhoven iedere week op woensdag
te vinden in groep 1/2A. Op vrijdag geeft zij ook les aan de kinderen in
groep 1/2A. Juf Francis zal juf Astrid vervangen totdat juf Astrid weer
beter is. Via deze weg wensen we juf Astrid heel veel beterschap en juf
Francis veel werkplezier!

Carnaval
Ook dit jaar organiseren wij op vrijdagmiddag 9
februari weer een kindercarnavalsoptocht, die als
een veelkleurige leutstoet door de straten van
Hoeven zal trekken.
Enkele zaken, die nu al van belang zijn:
 Natuurlijk wordt de optocht leuker en meer carnavalesk als er
zelfgebouwde wagentjes van de kinderen meerijden. Wij nodigen
dan ook iedereen van groep 3 t/m 8 uit om alleen of samen met
anderen een wagentje te bouwen of een leuke loopgroep samen
te stellen.
Heb je karton of verf nodig, vraag die dan aan juf Helma (op
woensdag, donderdag en vrijdag). Neem voor de verf zelf bakjes
mee!
 Er wordt een prins met gevolg gekozen. Ook dit jaar zullen we
weer een echte jeugdprins, prinses en gevolg aan het publiek
presenteren.
 Er zal gezorgd worden voor voldoende verkeersregelaars, zodat
onze optocht op een veilige wijze kan verlopen. Hierbij vragen wij
jullie om hulp. Bent u in de gelegenheid om te helpen, dan kunt u
zich opgeven via onderstaand strookje. Dit strookje graag
inleveren bij de eigen leerkracht.
 Bij slecht weer wordt een alternatief carnavalsprogramma in de
school georganiseerd.
Natuurlijk moet het uiteindelijke programma nog worden vastgesteld.
Als dat rond is volgt er nog meer informatie.

Wij hebben er als team in ieder geval veel zin! We gaan er natuurlijk van
uit dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken en dat het zonnetje
schijnt op vrijdagmiddag 9 februari!

Werkgroep Carnaval

NAAM:………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Geeft zich op om te helpen als verkeersregelaar op vrijdagmiddag 9
februari.

NAAM:……………………………………………………………… uit
groep:…………………………………………………..
Ik bouw mijn wagentje samen met:
NAAM:……………………………………………………………… uit
groep:……………………………………………………
Ik heb bij mijn wagentje muziek

Ο ja

Ο nee

Inleveren bij de eigen leerkracht

Toetsen
In de maanden januari en februari zullen op BS Uniek de Cito-toetsen
weer worden afgenomen. Gedurende deze periode worden toetsen op
reken-, taal- en leesgebied afgenomen in de groepen 3 t/m 8. De Citotoetsen zijn objectief en geven daardoor een goed beeld van de
ontwikkeling van de kinderen. Het geeft de leerkrachten de gelegenheid
om de doorgaande lijn in de ontwikkeling van elk individueel kind goed
te volgen.
Voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn de toetsen ook om een
andere reden belangrijk: de uitslagen van de toetsen worden
opgenomen in de plaatsingswijzer. Dit instrument wordt gebruikt om de
leerkrachten te helpen een goed advies voor het voortgezet onderwijs uit
te brengen. Het advies wordt dus al vanaf groep 6 actief opgebouwd.
Op BS Uniek zullen de toetsen worden afgenomen volgens vaste
richtlijnen. Ook zullen ze zoveel mogelijk worden afgenomen onder
dezelfde omstandigheden. Echter, kunnen er omstandigheden zijn die
het noodzakelijk maken om voor individuele leerlingen aanpassingen te
doen. Voorbeelden van aanpassingen kunnen zijn extra afnametijd, een
vergrote versie en toetsen in meerdere delen afnemen. Er zullen alleen
aanpassingen gedaan worden zonder dat de validiteit en
betrouwbaarheid sterk beïnvloed wordt. Heeft u vragen over deze
individuele aanpassingen, dan kunt u deze stellen aan de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter of aan de intern begeleider.
Zoals in het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken, zullen
binnen het leerlingvolgsysteem gedurende de kleuterperiode geen
toetsen worden afgenomen. Dit geldt ook voor BS Uniek. Mochten de
leerkrachten toch meer gegevens nodig hebben om de ontwikkeling van
uw kleuter goed in beeld te brengen, dan zullen zij dit u laten weten.

Inloopspreekuur GGD
Beste ouders,
Mijn naam is Lieke van Son, jeugdverpleegkundige bij GGD WestBrabant. Sommige ouders kennen mij misschien al wel van het
consultatiebureau.
Voortaan ben ik iedere 4de maandag van de maand aanwezig op BS
Uniek van 8.30 – 9.00 uur.
Ik ben er op dat moment voor een praatje of vragen van jullie, je zoon
of dochter, of van de leerkrachten. Heb je een vraag over de
gezondheid, ontwikkeling, gedrag of leefstijl van je kind of wil je gewoon
iets delen? Spreek me gerust aan! Ik zit in de spreekkamer tegenover de
kleuterklassen.
Graag tot ziens,
Jeugdgezondheidszorg Hoeven/Bosschenhoofd
Jeugdverpleegkundigen Marianne en Lieke
Data waarop Lieke van Son op BS Uniek aanwezig is:
Maandag 22 januari
Maandag 26 februari
Maandag 26 maart
Maandag 16 april
Maandag 28 mei
Maandag 25 juni

Muziek in Het KansenRijk
Na de herfst vakantie zijn Anne, Djury en Lydia weer gestart met de
Muziek Express op de basisscholen. Helaas weer in de oude gebouwen,
maar dat mocht de pret niet drukken.
In groep 4 gaan ze aan het werk met Anne en leren ze veel over ritmes.
Ze mogen met stokjes slaan en met de tamboerijn en de eitjes.
Groep 5 leert ook noten lezen en alle kinderen hebben een blokfluit. In
een groep werd zelfs al Jingle Bells gespeeld. Dat belooft wat voor de
toekomst.
In groep 6 hebben alle kinderen mogen kiezen op welk instrument ze
willen spelen. Een aantal kinderen heeft een trompet, bugel, saxofoon,
tuba of trombone. En een aantal kinderen heeft een slagwerkinstrument.
Ze vormen samen een echt orkest.
In januari gaan we weer verder met de lessen, gelukkig zijn we dan in
de nieuwe school.
Aan het eind van het schooljaar wordt er met alle kinderen van groep 4–
5 en 6 een spetterend optreden gegeven voor iedereen die wil komen
luisteren.

Allemaal ons eigen plekje in Het KansenRijk
Inmiddels hebben PSZ Hummelhoeve, BS Uniek, de BSO-top en de TSO
hun eigen plek ingenomen in Het KansenRijk. We zijn allemaal heel erg
blij om te mogen spelen, leren en werken in zo’n mooi gebouw. De
klaslokalen zijn gezellig en licht en groot genoeg voor alle kinderen.
Bovendien hebben alle lokalen ook een uitloopruimte voor
computerwerk. Die ruimte en de extra ruimtes op de gangen kunnen
worden benut om aparte werkplekken te realiseren voor individuele
kinderen en voor werkgroepjes. Op deze manier kan samenwerkend
leren verder worden uitgebouwd.
In de kleutergroepen is de structuur enigszins veranderd. We hebben
daar vaste en flexibele werkplekken gerealiseerd. Op de vaste
werkplekken kunnen de kinderen werken aan een tafel aan tekeningen,
schrijfwerkjes, kralenplanken, knutselwerkjes, ontwikkelingsmaterialen
enz. Ook de computerplaatsen zijn vaste werkplekken. De flexibele
werkplekken worden gevormd door hoeken (huishoek, bouwhoek, enz.),
matten (bouwmat, puzzelmat, constructiematerialen enz.),
schilderborden, zandtafel enz.
Door de invoer van de inloop kunnen ook de kleuters rustig beginnen
aan hun dag. Daarbij zal het planbord, waarop kinderen en juffen
werkjes kunnen plannen een steeds grotere rol gaan spelen.

Juf Daniëlle
Juf Daniëlle zal de komende tijd wat minder aanwezig zijn op BS Uniek.
Haar taken worden deels overgenomen door juf Kimberley en juf Eline.
Daarnaast zijn we op zoek naar een tijdelijke invalkracht, die de overige
taken voor zijn/haar rekening gaat nemen.

Geplande
evenementen
15 januari
EHBO groep 8
17 januari
20.00 uur OV
vergadering
19 januari
Groepen 1 en 2 vrij
22 januari
Info avond nieuwe
kleuters

Basisschool Uniek
Hoeven
LL: 0165-505086
RZL: 0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

