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Oudervereniging
De OuderVereniging (OV) van basisschool Uniek bestaat uit actieve ouders
die het leuk en belangrijk vinden om zich in te zetten in en rondom de
school voor onze kinderen.
De OV organiseert samen met de leerkrachten (leuke) activiteiten zoals
bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdag enz.
Wij komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar om activiteiten en andere
schoolse zaken te bespreken. Bij deze vergadering is ook altijd een
leerkracht aanwezig.
Daarnaast wordt er vergaderd in kleine groep over de activiteit die
georganiseerd wordt. De leden van de oudervereniging worden verdeeld
over de verschillende activiteiten, u hoeft dus niet bij alles te helpen!
Tevens beheert de OV de gelden van de ouderbijdrage.
Enthousiaste ouders gezocht
Enkele ouders hebben afscheid genomen en aan het eind van het schooljaar
gaan er nog meer afscheid nemen.
Tijd dus voor versterking en vele handen ………… u kent het wel!
Dus….
Vind je het leuk betrokken te zijn bij de school van je kind(eren)? Doe dan
mee met de OV!
Om kennis te maken met de OV kun je vrijblijvend een keer deelnemen aan
een vergadering. Zo kun je je een beeld vormen of het iets voor je is.
Of je geeft je gewoon gelijk op!!
Geef je op via : ov.hoeven@borgesius.net
Namens de oudervereniging, Tessy Melissen en Debora Moelands

Sportdag
Vrijdag 20 april staat de sportdag gepland. In deze Kansenkrant meer
informatie hierover. De informatie heeft u ook apart ontvangen als bijlage
bij de mail.
Deze dag staat in het teken van allerlei sportspelletjes, clinics,
atletiekonderdelen en competitiespellen. De sportdag wordt gehouden op de
sportvelden van VV Hoeven en KV Springfield, op het schoolplein van BS
Uniek, in de Parrestee en bij de tennis.
In deze brief staan alle dingen voor die dag die van belang zijn:
# Alle kinderen worden om 8.45u op school verwacht en gaan zoals
gewend eerst naar hun eigen klas. Vervolgens zullen we een
gezamenlijke warming-up krijgen, zodat we opgewarmd en wel aan een
sportieve dag kunnen gaan beginnen.
# Wat neem je mee, doe je aan?
- Drinken en fruit voor in de ochtendpauze. Bij warm weer extra
drinken(water).
- Een lunchpakket en extra drinken.
- Natuurlijk in sportkleding: trainingspak (gymbroek), de kleuters en
groepen 6 t/m 8 een shirt in de kleur van je team/groepje en
gewone gymschoenen (géén voetbalschoenen)

#

Mochten de kinderen van de groepen 3 t/m 8 nog zaalschoenen
nodig hebben, dan wordt dit door de groepsleerkracht gemaild.
Stop dit alles in een tas met je naam erop (geplakt).
Eventueel hoedje/petje voor de zon en zonnebrandcrème.

Na afloop gaan alle leerlingen met de leerkrachten terug naar school.
U kunt uw kind(eren) dus op school om 14.00 uur ophalen.

# We hebben overleg met de BSO over de veranderde tijden.
# Slecht weer?
Bij slecht weer wordt de sportdag verplaatst naar vrijdag 18 mei.
Vrijdag 20 april wordt dan een gewone lesdag en de kinderen gaan
tussen de middag naar huis of blijven over.
De beslissing om de sportdag wel of niet door te laten gaan wordt
uiterlijk de dag ervoor genomen.

Kampioenen!!!
De jongens en meisjes, die deze week hebben deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi in Halderberge hebben zich van een Unieke kant
laten zien! Ze zagen er natuurlijk super mooi en sportief uit in hun nieuwe
outfits, die we hebben kunnen aanschaffen dankzij het harde werken van al
onze leerlingen tijdens de sponsorloop van 29 maart.
Zij hebben een topprestatie weg gezet doordat zowel het meisjesteam als
het jongensteam kampioen zijn geworden. Op 16 mei as. spelen zij in
Zevenbergen in de finale.
Waar we zo mogelijk nóg trotser op zijn, is dat zij op een heel sportieve
maniet gevoetbald hebben en de bekers dus extra verdiend zijn.
We zijn dan ook ontzettend trots op onze spelers, maar ook de coaches, juf
Esther en juf Debbie hebben het geweldig gedaan. Zonder hen hadden de
kinderen deze prestatie niet weg kunnen zetten.
Volgende week woensdag18 april gaat onze atlethiekploeg de eer van BS
Uniek verdedigen.
We wensen hen een hele sportieve en succesvolle middag!

Ontruimingsoefening
Afgelopen dinsdag hebben we in Het KansenRijk de eerste
ontruimingsoefening gehouden. Nadat het alarmsignaal werd gegeven, zijn
alle peuters, kleuters en leerlingen van de groepen 3 t/m 8 heel rustig
onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten gegaan langs de
afgesproken wegen. Binnen 2.34 minuten stonden alle groepen ,
gecontroleerd en wel, op de aangewezen vluchtplaats.
Ondanks het feit, dat er natuurlijk enkele evaluatiepunten zijn kunnen we
wel concluderen dat de kinderen snel het gebouw hebben kunnen verlaten
en op veilige afstand van de school hun plek vonden.
Goed gedaan jongens, meisjes en juffen!
We passen het vluchtplan meteen aan en gaan voor een volgende keer een
onaangekondigde oefening inplannen.

Stakingsdag
Op vrijdag 13 april werd in onze regio de derde stakingsdag voor
leerkrachten in het basisonderwijs uitgeschreven. Zoals u weet hebben we
daar als basisschool Uniek niet volledig aan mee gedaan.
We hebben wel ons signaal van solidariteit geuit door een uur later te
beginnen.
Wij staan als team van BS Uniek achter de stakingseisen en met name
achter de strijd voor betere condities in het onderwijs, zodat meer jonge
mensen gaan kiezen voor het vak van leerkracht. De kinderen hebben er
recht op dat het huidige onderwijs zich op een goede manier blijft
ontwikkelen en daar zijn leerkrachten voor nodig. Het kan niet zo zijn dat
de kinderen door gebrek aan mankracht (en girlpower) geconfronteerd
worden
- met verminderde ontwikkeling in het onderwijs,
- oververmoeide leerkrachten doordat zij steeds vervangen voor elkaar bij
gebrek aan invallers,
- nog grotere klassen daardat klassen worden opgesplitst en verdeeld bij
ziekte of
- doordat zij naar huis worden gestuurd.
Wij willen alle ouders bedanken voor hun begrip en flexibiliteit.

Verkeersexamen
Deze week hebben de kinderen van de groepen 7 deel genomen aan het
verkeersexamen.
En jawel…..ook hier een succesverhaal: alle kinderen zijn geslaagd en
hebben uit handen van de politie hun verkeersdiploma gekregen.

Gefeliciteerd allemaal! We zijn heel erg trots op jullie!

Cito eindtoets
Onze leerlingen van groep 8 staat een week te wachten, waarin ze kunnen
laten zien, dat ze minimaal 8 jaar heel hard hebben gewerkt op de
basisschool. Zij maken dinsdag, woensdag en donderdag de eindcito toets.

Heel veel succes allemaal!

Plusklas
Afgelopen dinsdag zijn we met de
Plusklas op een andere manier gaan
presenteren. Omdat we maar drie
weken hadden, hadden de juffen een
leuke en creatieve manier gevonden
om toch dit thema af te kunnen
ronden. We hebben een lapbook
gemaakt. Dit hebben we gemaakt
door een map te versieren en
allemaal vakjes en flapjes erin te
maken. We hebben de lapbooks tegen
het bord aan gezet en hebben onze
presentatie gedaan als hoe we hem
normaal ook doen. Omdat het een
andere manier van presenteren was,
was het ook weer wat uitdagender.
Namens de plusklas, groetjes Serra

Koekjes bakken met de
peuters
Wat is er leuker dan samen met de
juffen koekjes bakken in de mooie rode
keuken middenin Het KansenRijk.
Afgelopen week zijn iedere dag de
mouwen opgestroopt om te kneden,
figuurtjes te maken en natuurlijk
vervolgens alles op te peuzelen.
De peuters hebben genoten!

Inspiratieavond: Werken in het basisonderwijs
Onderwijs iets voor jou? Kom langs en onderzoek de mogelijkheden.
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 24 mei 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.
Je bent van harte welkom op basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten,
Antoniusstraat 2

Wat kun je deze avond verwachten?
19.00 – 19.30 uur: Inloop met koffie en thee
19.30 – 19.40 uur: Welkom door Jos Krebbekx, bestuurder van de
Borgesiusstichting
19.40 – 19.50 uur: Onderwijs nu en in de toekomst door Niels Groels,
directeur basisschool Aventurijn
19.50 – 20.30 uur: Inspirerende informatie over het vak door huidige
Pabo-studenten vanuit verschillende studiejaren en opleidingen zoals
voltijd, deeltijd, 2- jarig traject, zij-instroom
20.30 – 20.45 uur: Pauze
20.45 – 21.30 uur: Informatiekraampjes met informatie vanuit en over:
- Pabo: informatie m.b.t. verschillende opleidingen en mogelijkheden
- HRM-zaken: aanstelling, inschaling, carrièreperspectief, zij-instroom, etc.
- Basisscholen
- Studenten: hoe ervaren zij de opleiding en het werken in het onderwijs
21.30 – 22.00 uur:
Napraten met een drankje
Wij kijken er erg naar uit om jou meer te vertellen over dit mooie vak.
Ben je van plan om te komen? Meld je dan uiterlijk 22 mei aan
via m.intven@borgesiusstichting.nl.
Om je zo goed mogelijk te informeren is het prettig als je in je e-mail
aangeeft wie je bent, wat voor werk je nu doet, welke opleidingen je hebt
afgerond en waarom je interesse hebt in het onderwijs.
Graag tot ziens!

Geplande
evenementen
17-18-19 april
Cito toets groep 8
20 april
Sportdag BS Uniek
20 april
14.00 uur meivakantie
voor de
basisschoolkinderen
15.30 uur meivakantie
voor de peuteropvang
7 mei
Weer naar school
10 mei
Alle kinderen vrij
11 mei
Alle kinderen vrij

Uitnodiging: Geloofsfeest voor kinderen 2018

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

Welkom Thuis!
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het
Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of
katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom
Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader
opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer
thuiskwam!
Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs &
Henkie, zijn er leuke workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen,
knutselen) en sluiten we de dag af met een mooie Eucharistieviering.
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van
de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per
deelnemer en per begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te
nemen, wij zorgen voor koffie en limonade.
Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest
Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint
Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de
Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende andere parochies uit
het bisdom.

