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In de afgelopen weken heeft school, u en de kinderen geïnformeerd over de
verkeersituatie rondom het nieuwe Kansenrijk. Zo hebben school, gemeente,
VVN, verkeersouders, buurtpreventie en politie samen de verkeerssituatie
gemonitord en geëvalueerd. De eerste bevindingen zijn met de gemeente
besproken en zullen zo mogelijk worden meegenomen ter verbetering.
School geeft vanaf het eerste leerjaar totdat de kinderen van school gaan
verkeerseducatie, om kinderen bewust te maken van mogelijke gevaren en
regels in het verkeer. Voor de kleuters is er les in het oversteken, voor alle
leerjaren een jaarlijks terugkerende verkeersweek, maar ook het
verkeersexamen voor groep 7, zodat ook het geleerde in praktijk geoefend
wordt.
Ondanks de theorie- en praktijklessen is er vanuit ouders de vraag gekomen
voor oversteekhulp bij de twee zebrapaden. In andere gemeente, waar
verkeersbrigadiers of oversteekhulpen staan om de kinderen te helpen, zien
we een grote verbetering in de verkeersveiligheid, maar ook een stuk
verkeerseducatie naar de kinderen.
Om dit te kunnen realiseren heeft school uw hulp nodig!
In andere woorden, uw kinderen hebben uw hulp nodig!
Geef u bij school op, om ook te helpen.
Alleen met uw hulp kunnen we dit realiseren. Iedereen die het veilig
oversteken van de kinderen belangrijk vindt, kan zich als oversteekhulp
opgeven, dus ook opa’s, oma’s, ooms of tantes.
Alleen met voldoende hulp kunnen wij school en uw kinderen helpen, dus
geef u op, zodat we met een grote groep roulerende oversteekhulpen het
oversteken kunnen begeleiden.
VVN afd.Halderberge

Ja, ik wil helpen als oversteekhulp*.
Naam: ………………………….………………Tel.nr: ………………………………………
Ouder/ …… van : ………………………………………………………... groep:…………..
*de dag(delen) en tijd zijn in overleg

Geplande
evenementen
26 februari
Inloopspreekuur GGD
Ouderavond groep 8
27 februari
Ouderavond groep 1 t/m 7
28 februari
Ouderavond groep 8
1 maart
Ouderavond groep 1 t/m 7
2 maart
ADV groep 1/2
6 maart
Open inschrijfochtend
7 maart
Opening Het KansenRijk
8 maart
Open avond het KansenRijk
12.00 uur alle kinderen vrij

Sportdag
Aan alle kinderen, ouders en betrokkenen van Bs Uniek!
Op vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden. Ook dit jaar doen
we weer mee! Deze dag staat in het teken van allerlei sportspelletjes, clinics,
atletiekonderdelen en competitiespellen. De sportdag wordt gehouden op de
sportvelden in Hoeven en op het terrein van onze nieuwe school. Bij slecht
weer wordt de dag verplaatst naar vrijdag 18 mei 2018.
De kinderen worden om 8.45 uur op school verwacht. De sportdag is om
14.00 uur afgelopen. Nadere informatie over deze dag volgt.
Natuurlijk kunnen we deze dag niet organiseren zonder uw hulp. Wij zijn dan
ook op zoek naar ouders, grootouders, tantes, ooms, kortom iedereen die zin
en tijd heeft om groepjes kinderen te begeleiden en/of bij een
atletiek/spelonderdeel te staan.
We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen om deze dag tot een succes te
maken.
Op onderstaand strookje kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Zou
u zo vriendelijk willen zijn het strookje uiterlijk donderdag 8 maart mee te
geven naar school? Zonder uw hulp is deze leuke dag niet mogelijk!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Werkgroep sportdag
Basisschool Uniek
(PS net als voorgaande jaren hebben we de regel u niet
in te delen bij uw eigen kind)

Dhr/Mevr…………………………………………………ouder/familie/bekende
van…………………………………………………………………………………… uit groep …………….
0

Geeft zich op als hulp voor de sportdag op vrijdag 20 april

0

Geeft zich op als hulp voor de uitwijkdatum van de sportdag op
vrijdag 18 mei

0

Geeft zich op als hulp en kan beide dagen

Mijn voorkeur gaat uit naar: (meerdere bolletjes inkleuren wordt erg op prijs
gesteld)

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

0

Begeleiding spel:

0 groep 1-2

0 groep 3-4-5

0

Groepsbegeleider:

0 groep 1-2,

0

Groepsbegeleider:

0 groep 3-4-5 0 groep 6-7-8

0 Mocht het nodig zijn dan zou ik kunnen helpen bij het geven van de
clinic:
0 voetbal
0 hockey
0 korfbal
0 handbal
0

Ik ben in bezit van een geldig EHBO-diploma.

PBS op BS Uniek
In week 6 hebben er in het kader van PBS op school datametingen
plaatsgevonden. Dit houdt in dat we het gedrag van de kinderen op bepaalde
plekken in de school meten om te zien of er een gedragsregel is die nog wat
meer aandacht nodig heeft. We hebben nu met name gekeken of de kinderen
die op de fiets komen hun fiets op de juiste manier wegzetten. Wat betekent
dit?
-

fietsen zetten we in de fietsenstalling.
het voorwiel van de fiets staat in of met de band tegen het fietsenrek.
fietsen staan recht en netjes aangesloten.
fietsen staan op slot.

Op deze manier kunnen er de meeste fietsen in de fietsenstalling.
In week 6 zijn er gemiddeld 150 kinderen op de fiets gekomen. Van deze 150
fietsen is gemiddeld 11% onjuist weggezet. Dit betekent dat er gemiddeld 17
fietsen onjuist weggezet zijn.
De komende weken gaan we ons richten op verbetering. In week 8 wordt de
gedragsregel Wij zetten onze fietsen op een juiste manier in de
fietsenstalling gepresenteerd en wordt de bijbehorende les in iedere klas
gegeven. Deze gedragsregel zal twee weken lang centraal staan. Na deze
periode zullen er opnieuw datametingen plaatsvinden, omdat te bepalen of er
vooruitgang zichtbaar is. In de school zullen dan thermometers opgehangen
worden, waarop te zien is hoeveel fietsen er onjuist zijn weggezet. We hopen
uiteraard een flinke daling te zien ten opzichte van de data die we in week 6
verzameld hebben. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de fietsen
op een juiste manier in de fietsenstalling plaatsen!
Met Kober kinderopvang en met PSZ Hummelhoeve is onze PBS-coördinator
in gesprek om PBS ook bij hen te implementeren, zodat de kinderen binnen
Het KansenRijk altijd zoveel mogelijk op dezelfde manier worden benaderd.

Medezeggenschapsraad
De MR kwam op 30 januari weer bijeen. Ze hebben verschillende
onderwerpen besproken en hebben daarbij uiteraard de ervaringen gedeeld
over het nieuwe gebouw. Hieruit kwam naar voren dat er extra aandacht
nodig is voor de verkeersveiligheid. Dit is teruggekoppeld aan de betreffende
werkgroep. TSO is een belangrijk onderwerp voor de MR. De MR volgt ook
deze ervaringen en stemt deze af met de directie. Voor basisschool Uniek is
een begroting voor de komende jaren opgesteld. Twee leden van de MR
hebben deze bekeken en besproken met de directie. Deze is daarna
vastgesteld. De volgende vergadering van de MR is op donderdag 22 maart.
Wilt u iets delen met de MR of een vraag stellen? Mail dan naar
mr.uniek@borgesius.net

Open inschrijfochtend
Op dinsdag 6 maart is er een open inschrijfochtend voor ouders die hun kind
graag willen inschrijven op basisschool Uniek.
Al deze ouders zijn van harte welkom om 9.30 uur aan ’t Groot Stuk in
Hoeven.

Ouderavonden
Volgende week vinden er twee verschillende soorten oudergesprekken plaats.
Op de eerste plaats worden op maandag en woensdag de
verwijzingsgesprekken plaats, waarvoor onze groep 8-ers en hun ouders zijn
uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken de kinderen, hun ouders en de
leerkrachten het advies voor de inschrijving in het voortgezet onderwijs.

Op de tweede plaats vinden op dinsdag en donderdag de 10-minuten
gesprekken plaats, waarbij de voortgang van de kinderen wordt besproken.
We kijken dan natuurlijk naar de voortgang binnen de leerlijnen, maar ook op
gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 6 worden ook de
kinderen verwacht tijdens de 10-minutengesprekken. We hechten veel
waarde aan het eigenaarschap van de kinderen m.b.t. de doelen in hun eigen
ontwikkeling.

Tijdcapsule
Op de dag van de officiële opening zullen we samen met de kinderen een
tijdcapsule ingraven. Een tijdcapsule is een kist gevuld met voorwerpen of
informatie, die bedoeld is om mensen in de toekomst
(zoals archeologen, antropologen en historici) te helpen een beeld te krijgen
van een bepaalde tijdsperiode.
In onze tijdcapsule wordt van alle kinderen een blad gestopt, waarop zij iets
over zichzelf mogen vertellen en tekenen. Als de capsule later wordt
gevonden, zullen mensen van die tijd kunnen zien, hoe de kinderen van deze
tijd denken, schrijven, tekenen.

Planten van een boom
Ook zullen we op het plein een boom planten. De boom staat symbool voor
groei, milieu, gezondheid. We hopen dat het milieu in Het KansenRijk zal
zorgen voor groei van de kinderen in een gezond mileu, waarin ze volledig tot
ontplooiing kunnen komen.
De boom, die we planten wordt geschonken door

Broos, groenvoorziening VOF.

Goede doelenactie!
Jaarlijks zetten wij ons als Hoevense school in voor een goed doel.
Dit schooljaar zijn we op zoek gegaan naar een goede doelen actie voor onze
Basisschool Uniek.
Middels een sportieve sponsoractie willen wij geld inzamelen voor nieuwe
Unieke sportshirts/sporttenues voor de kinderen.
Op donderdagmiddag 29 maart gaat elke groep op een sportieve manier zijn
bijdrage leveren.
Groep 1 en 2 gaat sportief aan de gang op een hindernisbaan op hun eigen
plein.
Groep 3 t/m 5 gaat sportief hardlopen op het korfbalveld.
Groep 6 t/m 8 gaat sportief hardlopen op het voetbalveld
De kinderen krijgen op vrijdag 9 maart een sponsorlijst mee om zelf sponsors
te vinden voor hun sportieve activiteit.
Wilt u donderdagmiddag 29 maart in uw agenda vrijhouden, zodat U uw
kind(eren) kan aan komen moedigen?
Het schema, hoe laat elke groep actief is komt in een latere Kansenkrant te
staan.

Schooladvies
Het schooladvies wordt vastgesteld op basis van veel verschillende factoren:
- De plaatsingswijzer: een instrument, waarin de scores van de
citotoetsen vanaf groep 6 worden ingevoerd. Daarbij worden de scores
van de belangrijkste vakken gebruikt: technisch en begrijpend lezen,
rekenen en spelling. Na de middentoetsen in groep 8 kan een advies

worden gegenereerd, gebaseerd op toetsgegevens van drie
schooljaren.
- De toetsen op gebied van werkwoordspelling, woordenschat en
studievaardigheid in groep 8.
- Het rapport van januari groep 8.
- Observaties van de leerkracht m.b.t. werkhouding, taakgerichtheid,
concentratie, motivatie.
- Onderzoeksverslagen m.b.t. leerproblematiek,
persoonlijkheidsproblematiek of gedragsproblematiek.
- Ruggenspraak bij leerkrachten, die betrokken zijn geweest bij de
begeleiding van het kind in de loop van de schoolloopbaan.
- De wensen van het kind en de ouders.
We gaan dus niet bepaald over één nacht ijs. Het schooladvies is een zeer
serieuze aangelegenheid, waar niet lichtvaardig mee om wordt gegaan.
De eindtoets van cito heeft in principe geen invloed op het advies.
Als de toets door het kind op een lager niveau wordt gemaakt dan verwacht,
heeft dat geen invloed op het schooladvies of de plaatsing in het VO.
Wordt de toets beduidend beter gemaakt (1.5 niveau of meer hoger dan
verwacht) dan wordt in een gesprek met ouders en kind bekeken of het
advies kan worden aangepast. In overleg met de VO-school kan de plaatsing
dan worden aangepast.

Opening van Het KansenRijk
Op woensdag 7 maart wordt Het KansenRijk officieel en feestelijk geopend.
Dat betekent dat de kinderen die ochtend een feestelijk programma mogen
verwachten. Daarvoor hebben zij een prachtige uitnodiging ontvangen, die is
getekend door…… uit groep 7c.
Zij verdient hiervoor een groot compliment. Want wat is het knap als je zo
iets moois zelf kunt ontwerpen en tekenen.
Jullie zij vast heel nieuwsgierig wat er gaat gebeuren die ochtend.
Nou… je mag het programma vast een beetje weten!

8u45
Je gaat naar je eigen groep, waar de juf je al opwacht.
Je ouders mogen best buiten het plein wachten om mee te
kijken wat er allemaal gaat gebeuren.

9u00
Je gaat met je juf naar buiten, waar wethouder Jan Paantjes al
op jullie staat te wachten.
We gaan de Uniek-vlag hijsen en een prachtige boom planten en
we graven de tijdcapsule in.
En natuurlijk zingen en dansen we het Uniek-lied.

9u30
De groepen 4 t/m 8 gaan met de juf naar de eigen groep.
Daar gaan jullie werken aan een speciale opdracht, waar je een
prijs mee kunt winnen.
De peuters en kleuters en de kinderen van de groepen 3 mogen
op de theatertrap gaan zitten voor een unieke voorstelling.

10u30
De groepen 4, 5 en 6 gaan kijken naar een unieke voorstelling.

De peuters, kleuters en groep 3-ers gaan aan de speciale
opdracht werken.

11u15
De groepen 7 en 8 gaan kijken naar een unieke voorstelling.
Wie de speciale opdracht niet klaar heeft, werkt daarna nog even
verder.

12u00
Prijsuitreiking in je eigen groep.
Je krijgt vast ook een lekkere traktatie.

Open avond in Het Kansenrijk
Natuurlijk willen we onze mooie nieuwe school heel graag laten zien aan
iedereen die daar belangstelling voor heeft.
Daarom staan op 8 maart van 17u30 tot 19u30 de deuren van Het
KansenRijk wagenwijd open voor iedereen, die graag een kijkje komt nemen.
We zouden het fijn vinden als bezoekers zich aanmelden via
opening-bsuniek@borgesius.net
We kunnen dan een inschatting maken hoeveel mensen we mogen
verwachten.

