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 Vrije dagen 
In de schoolgids staat dat de kinderen vrij zijn op 12 juni. 

Dit moet echter zijn: vrij op vrijdag 1 juni. 

Schoolreisje 
Op donderdag 31 mei is het weer zover: de groepen 5, 6 en 7 gaan op 

schoolreis! 

Natuurlijk is iedereen is erg benieuwd waar de reis heen zal gaan. We 

kunnen jullie vertellen dat: 

- groep 5 naar de Beekse Bergen in Hilvarenbeek gaat 

- groep 6 naar het Archeon in Alphen aan den Rijn gaat 

- groep 7 naar Neeltje Jans in Vrouwenpolder gaat.  

Heel binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie. 

DOE-DAG 
Ook de voorbereiding voor de doe-dag voor groep 1 t/m 4 zijn in volle 

gang. We gaan van deze dag een hele gezellige, creatieve dag maken 

waar ieder kind volop aan bod komt. Verdere info ziet u onderaan in 

deze nieuwsbrief. 

Inschrijven peuters Hummelhoeve 
Wilt u eraan denken om uw peuter op tijd op te geven voor plaatsing op 

peuteropvang Hummelhoeve? 

Uw kind wordt geplaatst op volgorde van inschrijving. 

Vroeg opgeven is belangrijk voor de vlotte doorstroming van onze 

wachtlijst. We danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Fietsroute vanaf de Pres. Hopstakenlaan 
Alle leerlingen die vanuit de Pres. Hopstakenlaan naar school fietsen, 

steken recht over en gaan dan links het rode fietspad op. Na een kleine 

10 meter slaan ze rechtsaf en vervolgen het fietspad tot het einde. Daar 

stappen de leerlingen af en lopen met de fiets aan de hand de 

fietsenstalling in, waar iedereen hem op de goede manier wegzet.  

 

Ophalen/wegbrengen 
Om het overzicht zo goed mogelijk te bewaren, willen we vragen aan de 

ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten de poort te wachten. 

Ook blijft het overzichtelijker wanneer de fietsen van ouders buiten de 

poort weggezet worden. U mag uw fiets aan de voorkant van de school 

parkeren op de stoep bij het hekwerk.  

We kunnen u ook het goede nieuws melden dat Korfbalvereniging 

Springfield ontzettend met ons meedenkt en dat wij de fietsenstalling 

mogen gebruiken. De kinderen van groep 8 mogen vanaf maandag daar 

de fietsen parkeren.  
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Parkeervakken  
Er is gras gezaaid op de parkeerplaatsen rondom de school. Door de 

parkeervakken tijdelijk niet te gebruiken, hopen we dat het gras gaat 

groeien en op natte dagen geen modderpoel wordt. Wilt u daarom 

(voorlopig) op afstand blijven parkeren? 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt volgende week foto’s maken van 

uw kind. De informatie hierover heeft u al ontvangen. 

De achtergrond is 5 witte planken zoals u hiernaast op het 

voorbeeld ziet.  

 



 

 

 

Geplande 

evenementen 

21 mei 
Alle kinderen vrij 

 
22 mei 

Schoolfotograaf 

 
23 mei 

Schoolfotograaf 
 

25 mei 
Kijkmap mee naar huis 

 

28 mei 
Inloopspreekuur GGD 

 
31 mei 

Schoolreis groep 5-6-7 
Doedag groep 1 t/m 4 

 
1 juni 

Studiedag 
Alle schoolkinderen vrij 

Peuteropvang ’s middags 
open 

 

Afscheid 
Helaas gaan we dit jaar afscheid nemen van juf Rosine en juf Marjon. 

Natuurlijk laten we hen niet zomaar vertrekken. 

Van juf Marjon nemen we afscheid op vrijdagmiddag 29 juni en van juf 

Rosine nemen we afscheid op dinsdag 3 juli. 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen waar we u later meer over 

zullen vertellen. 

Samen met de kinderen gaan we voor een mooi afscheid zorgen voor juf 

Marjon en juf Rosine. Een cadeautje ter herinnering van alle kinderen van 

BS Uniek, is zeker op zijn plaats.  

Heeft u een kleine (vrijwillige) bijdrage voor hen, geef dit dan voor 15 

juni mee aan uw kind. De juffen verzamelen de donaties zodat we een 

mooi cadeau kunnen kopen.  

 

 

DOE-DAG 
Op donderdag 31 mei is er voor de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 een DOE-

DAG ! Groep 8 biedt op deze dag een 

helpende hand. 

Het thema is SPROOKJES. 

De kinderen mogen die dag verkleed naar 

school komen. 

We beginnen om 8.45 uur met onze 

sprookjesdag. 

Voor de ochtendpauze zorgen de kinderen 

zelf, zoals ze dat gewend zijn, voor drinken 

en fruit.  

Ook blijven alle kinderen op school eten 

bij hun eigen juf in de klas.(deze informatie 

heeft Kober al ontvangen; zij melden de kinderen af in het systeem) 

Iedereen brengt dus zijn eigen lunchpakketje mee! ’s Morgens gaan de 

kinderen allerlei doe-activiteiten doen. We gaan knutselen, dansen en 

verven. 

Na het eten volgen er nog leuke sprookjes activiteiten op school. 

De kinderen krijgen ’s middags nog een heerlijke traktatie! 

Om 14.30 uur is de Doe-dag afgelopen, dan mogen alle kinderen naar 

huis toe. De BSO wordt op de hoogte gebracht van het afwijkende 

tijdstip. De kinderen die naar de BSO gaan, worden om 14.30 uur 

opgevangen door de BSO. 

Wilt u het even aan de leerkracht doorgeven indien we uw zoon/dochter 

tot 15.30 uur op moeten vangen? 

De werkjes die de kinderen gemaakt hebben, krijgen ze maandag mee 

naar huis. 

We gaan er samen een leuke dag van maken! 

Met vriendelijke groeten, 

De werkgroep DOE-DAG 
                                                                                                               

 Basisschool Uniek 

 

’t Groot Stuk 3 

Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 
www.bs-uniek.nl 

mailto:info@bs-uniek.nl


 

 

 

 

 

TENNISKIDS BLAUW, VERSLAVEND LEUK 

Een unieke methode die kinderen de kans geeft hun motorische 

vaardigheden te ontwikkelen.  

 

Tenniskids blauw is dé manier bij uitstek om te "leren bewegen, leren 

sporten":  

•De basis en aanvulling voor elke sport  

•Oog voor de totaalontwikkeling van kinderen  

•Via samen bewegen motorisch, sociaal en cognitief ontwikkelen  

•Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn  

•Uitnodigende oefeningen en uitdagende spelvormen  

•Kinderen winnen aan zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten  

 

Speciaal voor de jongste jeugd is er Tenniskids Blauw. In deze eerste 

fase maken kinderen van 4 tot 6 jaar kennis met het tennisspel en de 

vereniging, waarbij plezier centraal staat. Met verschillende eenvoudige 

en speelse oefeningen ontwikkelen de kinderen hun eerste bal- en 

racketvaardigheden. De oefeningen, zoals tikspelletjes en balspelletjes 

met en zonder racket, zijn volledig afgestemd op de leeftijd van het kind. 

 

>>> Voor Kinderen van 4 tot 6 jaar <<<  

•Gratis lidmaatschap  

•Los inschrijven per les  

https://www.tenniskids.nl/over-tenniskids/tenniskids-blauw/


 

 

•Ouders mogen met kind op park tennissen. 

 

Deze lessen vinden plaats op het park van Tennisclub Pagnevaart. 

 

Kom voor een gratis proefles op zaterdag 9 juni van 11.00 tot 11.45 naar 

Tennisclub Pagnevaart 

 

 
 

 


