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 Ophalen peuters 
Willen de ouders/verzorgers van de peuters bij het ophalen van hun kind om 

11.45u en om 15.30u zo vriendelijk zijn buiten te wachten totdat de juf er is. 

Het is voor het overzicht in de gang wenselijk dat éérst de kleuters  buiten 

zijn en dat daarna  de peuters opgehaald kunnen worden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Atletiek 
Super trots op onze groep 7 en 8!! De meisjes waren 

1e! Het jongensteam 2e en het gemengde team in de 

jongenspool werd 4e. 

Met een mooie foto in de krant hebben we deze 

zonnige dag vol trots afgesloten!  

 

 

Sponsorloop 2018 
Op 29 maart hebben we onze sponsorloop 

gehouden.De totale opbrengst van de sponsorloop is  

€ 7715,25. 

Inmiddels hebben we voor onze voetbalploegen en 

atletiekploeg nieuwe shirts, broekjes en kousen 

aangeschaft voor een totaalbedrag van € 1255,98. 

Er rest nu een bedrag van € 6505,25. 

Dit bedrag zullen we besteden aan theaterverlichting of een nieuwe 

geluidsinstallatie voor de theaterfaciliteiten in Het kansenRijk. 
 
Muziek op Uniek 
Het afgelopen schooljaar zijn muziekvereniging St.Caecilia en de Nieuwe 

Nobelaer heel actief geweest op BS Uniek om alle leerlingen en teamleden 

weer heel wat bij te leren op muziekgebied. Maar samen zijn we nog meer 

van plan: 

 Op 25 mei as. wordt er een Uniek schoolconcert georganiseerd, 

waaraan alle groepen zullen deel nemen. Daarover hoort u meer na 

de meivakantie. 

 Er worden promotielessen gegeven door St. Caecilia. Kinderen kunnen 

zich opgeven om lid te worden van de vereniging. Zij betalen geen 

contributie en voor een instrument naar keuze wordt gezorgd. De 

kinderen betalen alleen lesgeld. Dus heeft uw kind dit schooljaar heel 

veel plezier gehad in de muzieklessen? Dan is misschien St. Caecilia 

wel de vereniging waar hij/zij thuis hoort. 

 Kijkt u ook eens op de website van de muziekexpress Hoeven! U vindt 

er ook fotomateriaal van de gegeven lessen! 
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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) 

 



 

 

Eind citotoets 
Deze week hebben onze leerlingen uit de groepen 8 heel hard gewerkt aan 

de eind cito. Kort na de vakantie krijgen zij daar de uitslag van. 

Deze toets heeft bij bijna geen enkel kind invloed op het schooladvies voor 

het voortgezet onderwijs, dat de kinderen al in februari kregen. Alleen als de 

toets een onverwacht veel hogere uitslag heeft dan was verwacht, kan het 

advies worden aangepast. Dat gebeurt natuurlijk in goed overleg met de 

leerling en met zijn/haar ouders. 

Als de toets minder goed is gemaakt dan verwacht, dan heeft dat geen 

invloed op het schooladvies. 

Dat advies wordt eigenlijk gedurende alle 8 jaren op de basisschool 

opgebouwd. De jaren in de bovenbouw (groep 6 t/m 8) zijn daarbij heel 

belangrijk. 

Vanaf de start in groep 6 observeert de leerkracht uw kind nauwkeurig 

tijdens de lessen en tijdens de verwerking van de leerstof. Hij/Zij houdt daar 

nauwkeurig aantekening van, zeker als er bijzonderheden blijken. Regelmatig 

worden de leerlingen besproken met de intern begeleiders en de ouders. 

Zo ontstaat een duidelijk beeld van de manier van leren van uw kind en ook 

van de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarmee komt de leerkracht van 

groep 8 tot een schooladvies. Daarbij kan zij ook van gedachten wisselen met 

de intern begeleiders of met vorige leerkrachten van uw kind. 

Daarnaast wordt er ook cijfermatig gekeken. Alle gemaakte citotoetsen 

worden ingevoerd in een programma: de plaatsingswijzer. De 

plaatrsingswijzer wordt tijdens ieder kind-leergesprek in de bovenbouw 

besproken. Ouders zien dus bij ieder gesprek hoe de stand van zaken is 

vanuit de plaatsingswijzer. 

Op basis van de gemaakte toetsen komt uit dit programma na de 

middentoetsen in groep 8 een advies. 

Met het advies van de leerkracht en het resultaat van de plaatsingswijzer 

komt het uiteindelijke schooladvies tot stand. 

Dat betekent dus ook, dat het advies uit de plaatsingswijzer heel vaak niet 

het advies is, dat uiteindelijk wordt uitgegeven. 

 
Luizenbrigade 
Omdat de luizen het op het moment wel heel gezellig vinden in enkele 

groepen op BS Uniek wordt de luizencontrole na de meivakantie meteen op 9 

mei uitgevoerd. We wachten dus niet tot na hemelvaart. 

Wil u er voor zorgen dat de kinderen op 9 mei met losse haren en zonder gel 

op school komen? 

 

 
 
 
 

 

 

 

Geplande 
evenementen 

 
7 mei 

Weer naar school 
 

10 mei 
Alle kinderen vrij 

 

11 mei 

Alle kinderen vrij 

 

14 mei 

Kijkkwartiertje 

 

15 mei 

20.00 uur OV vergadering 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Basisschool Uniek 

 

’t Groot Stuk 3 

Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 

www.bs-uniek.nl 

mailto:info@bs-uniek.nl


 

 

 

Voor jullie allen een heel fijne 
meivakantie gewenst! 

 

 

 

 


