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Wat zijn we blij met alle kinderen van basisschool Uniek!
Alle kinderen weten de weg te vinden, gaan gezellig met elkaar om,
spelen buiten met elkaar op het schoolplein en een aantal eten ’s
middags samen een boterhammetje.
We zijn heel blij met alle vriendelijke, gezellige gezichtjes die wij ’s
ochtends binnen zien komen.
Als dan ook werkelijk alle kinderen ons ook een goede morgen wensen,
kan onze dag niet meer stuk! Bedankt alle kinderen van BS Uniek!
Jullie zijn top!

Op tijd komen
Inmiddels hebben we drie weken kunnen wennen aan de nieuwe locatie.
We merken dat er al heel veel kinderen op tijd komen! Heel fijn!
Helpt u uw kind ook om op tijd te komen? Om 8.45 uur en om 13.15 uur
gaan de deuren dicht.

Verkeer
Deze week hebben we samen met de politie, VVN, de buurtpreventie en
de verkeersouders uit de werkgroep de verkeerssituatie rond de school
geëvalueerd. We zien gelukkig heel veel kinderen en ouders die dde
verkeersregels goed toepassen. Ook de automobilisten krijgen steeds
meer in de gaten, dat zij voorzichtig en langzaam moeten rijden bij de
oversteekplaatsen bij BS Uniek. Toch blijft het noodzakelijk de veiligheid
van de kinderen te bewaken. Daarom doen we opnieuw een oproep:
Wie wil er de kinderen van BS Uniek helpen het oversteken zo
veilig mogelijk te maken door als verkeersouder of verkeersopaen oma de oversteekplaatsen veiliger te maken en de kinderen te
helpen bij het oversteken?
U kunt zich opgeven bij de directie van BS Uniek of bij de leerkracht van
uw kind(eren).
We willen toch allemaal dat de kinderen veilig op school en thuis
komen?!

APP verkeer
Kinderen nemen niet alleen aan het verkeer op straat deel, ook het app
verkeer is druk. En ook daar gebeuren regelmatig heel vervelende
ongelukjes. We willen u als ouders vragen het goede voorbeeld te geven
en daarnaast regelmatig de apps van de kinderen te controleren. Zo
voorkomen we hopelijk dat kinderen beschadigd worden door
ongelukken in het app verkeer.

Zwanger
Juf Suzan heeft met ons het goede nieuws gedeeld dat zij zwanger is.
Gefeliciteerd juf Suzan met dit mooie, bijzondere nieuws!

Peejenlaand, 2 febroewaori 2duuzend
achttien
BESTE PEEJKES EN PEEJINNEKES van bs Uniek,
Het is bijna zover. Op vrijdagmiddag 9 februari a.s. trekt
voor de 1e keer onze kindercarnavalsoptocht onder ut Doeves motto “Ut
vliegt vorbij” door de straten van het dorp.
Onder aanvoering van onze eigen priens uit groep 7 Relco de Eerste,
prinses Pascalle, nar Jaimy, de
‘grotste’ boer Omer, pliesie Mohamad en de raad van zeven hebben de
kinderen van bs Uniek er
veel zin in om met z’n allen leut te maken.
De route voor de peuters en de kleutergroepen is:
Speelplaats, t Groot Stuk, Achter t Hof, Bovendonksestraat, t Groot
Stuk, speelplaats.
De route voor groep 3 t/m 8 is:
Speelplaats, t Groot Stuk, Achter t Hof, Julianastraat, Meidoornlaan,
Arnoutlaan, t Groot Stuk, speelplaats.
Net als voorheen zullen er kleurrijke wagentjes in de stoet meerijden. De
kinderen die níet bij een wagentje hoeven te zijn, lopen met hun eigen
juf mee in de stoet. Hiervoor is in de klas met vele hulpouders flink
geknutseld om samen iets moois uit te beelden. Komt dat zien!
De kleuters lopen allemaal met hun eigen juf mee.
De volgorde van de stoet is: priens Baarug den Eerste van Peejenlaand
mee gevolg, groep 3b, peuters, groep 1/2 D, groep 4a, groep 1/2a,
groep 1E, groep 3a, groep 1/2c, groep 1/2b, groep 4b, groep 6c,
schoolprins, groep 7a, groep 7b, groep 7c, groep 5a, groep 4c, groep 6a,
groep 8a, groep 5b, groep 6b, groep 8b.
De tijdsplanning voor deze dag
In de ochtend mogen de kinderen verkleed naar school komen.
In de klassen wordt een eigen programma gedaan.
In de middag:
De kinderen komen aan op school en gaan naar de eigen klas (normale
inloop)
De wagentjes worden geplaatst op t Groot Stuk in vakken per groep.
Daarna komt iedereen naar buiten en zal Prins Baarug met gevolg en de
prins Relco en gevolg hun opkomst maken. Na de opening hebben we
een verrassend optreden van…………!!
Ongeveer om 14.00 uur vertrekt de leutstoet. We zien de ouders graag
langs de route.
Na de leutstoet gaat iedereen naar de eigen klas, waar de kinderen een
lekkernij krijgen. Om half vier zijn de kinderen vrij.
Daarna……VAKANTIE!
Maandag de 19e verwachten we iedereen weer op school.
* Bij heel slecht weer is er een alternatief binnenprogramma
* Wilt u erop toezien, dat uw kind GEEN wapens mee naar school
neemt?
* Serpentines meebrengen is prima, maar GEEN spuitbussen of
confetti.
(confetti krijgen de kinderen op school)

De werkgroep carnaval.

Opening
Nu de verhuis achter de rug is en we
samen beginnen te wennen in ons mooie
KansenRijk willen we dat heel Nederland
het weet, dat het KansenRijk open is!
Daarom gaan we op woensdag 7 maart as.
de officiële opening vieren.
Hoe we dat precies gaan doen, verklappen
we nog niet.
Maar schrijf de datum vast in de agenda en
zorg dat jullie mooiste kleren klaar liggen
om dat feest samen met ons te vieren!

Gefeliciteerd
We zijn zeer blij dat wij alle pedagogisch medewerkers mogen feliciteren
met het behalen van het certificaat ‘EHBO bij kinderen’.
Daarnaast hebben zij afgelopen weken een training gevolgd om goed te
kunnen werken met de methode Uk en Puk!
Gefeliciteerd dames!

Oudergesprekken
Afgelopen week heeft uw kind een strookje meegekregen om in te vullen
voor de oudergesprekken. We vragen u het strookje zo snel mogelijk
mee terug te geven zodat we in het systeem de gesprekken kunnen
plannen. Heeft u geen brief gekregen, vraag dit dan na bij de leerkracht
van uw kind.

Eten bij het overblijven
Wij van Kober Kinderopvang zijn blij dat de samenwerking met school zo
goed gaat en dat er heel veel kinderen overblijven bij ons.
Wij hechten veel waarden aan de samenwerking met school, hebben
afspraken met elkaar gemaakt en daarom delen wij ook de regels die
zijn opgesteld door school bij het overblijven.
Graag willen wij u dan ook informeren over het onderwerp
tussendoortjes.
De school heeft regels opgesteld over het meegeven van tussendoortjes
en deze volgen wij als Kober ook.
Wat zijn deze tussendoortjes dan?
U moet hier denken aan alle soorten groenten en fruit maar ook aan een
liga koek, sultana, fruitreep of iets dergelijks.
Ook een Bifiworstje past in deze reeks.
Wij zouden graag zien dat er geen koekjes, snoepjes en/of iets met
chocola wordt meegegeven.
Ook het delen van eten willen wij even onder de aandacht brengen.
Er zijn namelijk kinderen, tijdens het overblijven, die allergisch zijn en/of
ouders willen niet dat zij bepaalde dingen tot zich nemen.
Daar moeten wij rekening mee houden!

Graag motiveren wij jullie om de kinderen bekers drinken mee te geven,
en geen pakjes. Lege pakjes gaan dan ook mee terug in de trommel.
Denk hierbij aan het milieu! (afval)
Na de carnavalsvakantie zullen wij hier dan ook attent op zijn.
Heeft u hier vragen over, stel ze gerust!

PBS
Voor de kerstvakantie heeft het PBS-team de eerste keer data
verzameld voor de gedragsverwachting 'We lopen op het schoolplein met
onze fiets aan de hand'.
Op onze nieuwe school zijn we aan de slag gegaan met het aanleren van
deze gedragsverwachting. Mede ook door de plaats van de
fietsenstallingen, zien we nu geen fietsende kinderen meer op het
schoolplein. Super gedaan iedereen!
De eerste twee weken in het nieuwe gebouw viel het de juffen op dat er
veel kinderen te laat op school kwamen. Juf Debbie en juf Eline zijn
daarom bij gaan houden hoeveel kinderen en bij ieder inloopmoment te
laat op school kwamen. Dit waren er de eerste dagen gemiddeld 15 per
inloopmoment. Gedurende het data verzamelen werden juf Debbie en juf
Eline blij verrast! Kwamen er in het begin nog gemiddeld 15 kinderen te
laat per inloopmoment, aan het eind van de week waren dit er nog maar
gemiddeld 5! En dat terwijl we er (nog) geen specifieke aandacht aan
hebben besteed in de klassen! Wij zijn erg blij dat bijna alle kinderen
van BS Uniek nu op tijd op school komen! Uiteraard willen we
dat alle kinderen op tijd op school komen. Het zou fijn zijn wanneer u als
ouder uw zoon/dochter hierbij helpt! We kunnen dan op tijd beginnen
zonder dat de les onderbroken wordt. Dit is voor iedereen prettig. Helpt
u mee?
De juffen gaan de komende week op school goed kijken om te bepalen
met welke gedragsverwachting we na de carnavalsvakantie aan de slag
gaan. In de volgende Kansenkrant hoort u met welke
gedragsverwachting we aan de slag gaan.

Technieklokaal
Wow, wat een mooie ruimte! Dat was de reactie van vele ouders die het
technieklokaal bekeken.
In ons mooie nieuwe schoolgebouw, hebben we ook een prachtig
technieklokaal.
Techniek gaat in verschillende vormen aan bod komen. We kunnen
bijvoorbeeld aan de slag met boren, zagen
en solderen.
Dit fantastische lokaal is mede mogelijk
gemaakt door diverse
sponsoren, die we
langs deze weg heel
erg willen bedanken!
Timmermans
Verspaningstechniek
Koen Vermunt van
Holtgrefe-Hendriks

Natuurlijk zijn wij nog op zoek naar enthousiaste ouders, opa’s, oma’s
die ons kunnen komen ondersteunen tijdens de lessen in het
technieklokaal.
Heeft u interesse?
Wij horen het
graag!
Meldt uzelf aan bij
de juf van uw kind
of kleinkind.

Rekenspelletjes
Wilt u in deze tijd van het turen naar schermen en 'online leven' ook met
uw gezin samen iets ondernemen? Op onderstaande site ziet u leerzame
rekenspelletjes die ouders met hun kinderen gezellig samen aan de
keukentafel kunnen spelen.
De spelletjes zijn gratis. De spelletjes zijn leerzaam, voor ouders
makkelijk te printen en zorgen weer voor wat ouderwetse
gezelligheid.

https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/

Voorstellen
Dag iedereen, Mijn naam is Stefan van den Brand en ik
ben 27 jaar. Aan het Avans volg ik de opleiding om
leraar te worden in het basisonderwijs (Pabo). Op dit
moment zit ik in het vierde leerjaar en loop ik stage in
groep 5A bij juf Nienke. Mijn hobby’s zijn sporten
(tennis, voetbal en fitness), films, reizen en met
vrienden uitgaan. Ik heb er erg veel zin in om dit jaar
op basisschool Uniek te werken en de leerlingen van
groep 5A te zien groeien in hun ontwikkeling.

Ophalen/wegbrengen onder schooltijd
De school is verantwoordelijk voor uw kind(eren) onder schooltijd.
Daarom hanteren we op basisschool Uniek de regel dat u uw kind onder
schooltijd altijd komt ophalen in de klas en ook in de klas weer
terugbrengt.
Deze regel geldt voor alle kinderen van de school.

Geplande
evenementen
5 februari
EHBO les
9 februari
Carnaval

10 februari
Vakantie

19 februari
EHBO les

22 februari
Kijkkwartiertje

Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
4741TX
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

Uitnodiging
Kom allemaal gezellig naar
de carnavalsviering op
zaterdag 10 februari
om 19.00 uur in
onze kerk St. Jan de Doper
"Ut Vliegt Vorbij"
Natuurlijk mag je in je
leukste carnavalskleding komen!
Alaaf Prins Baarug

