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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.

Partytent
Op het onderbouwplein ziet u een grote partytent staan als
schaduwplaats voor de kleuters en peuters. Aangezien de peuters en
kleuters veel buitenspelen en vaak een langere tijd achter elkaar, is
ervoor gekozen om (tijdelijk) een partytent weg te zetten totdat het
schaduwdoek geplaatst wordt. Met dank aan de oudervereniging!

Bankje om boom
Dhr. Schepers, papa van Veronique
en Julian, heeft een mooie bank
rond de boom geplaatst!
Met grote dank aan
Timmerbedrijf Proto, die het hout
heeft geleverd en
Bouwbedrijf R. Schepers B.v. voor
het prachtige resultaat. Hier kunnen
we met alle kinderen van genieten!
Heel erg bedankt!

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 email door te geven.
Indien u vragen en/of
opmerkingen heeft,
neemt u dan gerust
contact op met
overblijfcoördinator Cleo
Stammers
(overblijvenuniek@kober.
nl)

Afscheid juf Rosine
Op dinsdag 3 juli nemen we afscheid van juf Rosine. Samen met de
kinderen maken we er een echte feestdag van.
We verwachten de kinderen om 8.45 uur op school. Om 12.00 uur
hebben de kinderen pauze tot 13.30 uur.
Om 15.30 uur sluiten we de dag weer af.

Tommy-Boy(13)
Tommy-Boy was een jongen. Heel aardig en wilde graag dj of
goochelaar worden. Maar helaas is hij overleden. Want hij zat
op zijn telefoon muziek te luisteren, en lette niet op het
geluid van het verkeer. Hij werd hierdoor aangereden door
een auto die achter een tractor reed en wilde inhalen. De
mevrouw die achter het stuur zat, zat in een auto met drie
kinderen en een hond. Ze dacht dat ze een volwassen man

had aangereden omdat de armen van Tommy-Boy zo
volwassen leken. Maar na een tijdje kwam ze erachter dat
het een kind van 13 was. Gelukkig kwam de politie erachter.
Ze kwamen bij hun thuis en kwamen het vertellen. Het was
die dag de verjaardag van zijn zusje. De moeder dacht dat
het voor haar was. Maar dat was niet zo, er stonden namelijk
3 politie agenten voor de deur. Ze schrokken allebei toen de
agenten zeiden dat Tommy-Boy gereanimeerd word en naar
het ziekenhuis gebracht word. Dat was het moment dat hun
leven veranderde. Maar helaas was hij toen overleden en
waren ze nog maar een gezin van 3.
De vader van Tommy-Boy kwam langs bij ons in de klas. Hij
kwam vertellen over het verhaal van Tommy-Boy. Wat hij
hiermee wilt zeggen is dat je niet op je mobieltje op de fiets
of in de auto moet kijken. Hij heeft daarom het woord
smombie bedacht. Dat woord betekent: Smartphone zombie
(een zombie die de hele tijd op zijn telefoon zit). Dus als je
iemand ziet op een telefoon die op de fiets of in de auto zit,
dan zeg je het woord smombie.
Geschreven door Indy en Marit uit groep 8a
(30-5-2018)

Afscheid juf Debbie
Helaas moeten we ook afscheid nemen van Juf Debbie.
Afgelopen jaren heeft zij zich volop ingezet als leerkracht op
basisschool Uniek, intern begeleider en orthopedagoog.
Juf Debbie gaat de uitdaging aan om voor de Borgesiusstichting
volledig haar kwaliteiten als orthopedagoog in te zetten.
We zullen van juf Debbie op een gepaste manier afscheid nemen met
het team maar zullen in de toekomst gebruik blijven maken van haar
expertise, dus echt afscheid nemen doen we niet gelukkig.

Formatie volgend schooljaar
Vandaag hebben we met alle teamleden gesproken over de
groepsindeling van volgend schooljaar. Zoals u begrijpt is dit een hele
puzzel. We kunnen u al vertellen dat de groepen blijven zoals ze dit
schooljaar zijn. Dat betekent voor het volgend schooljaar het
volgende: 1/2 A - 1/2 B - 1/2 C - 1/2 D - 1/2 E - 3A - 3B - 4A - 4B - 5A - 5B - 5C

- 6 A - 6 B - 7A - 7B - 7C - 8A - 8 B- 8 C
Daarnaast zullen we in de toekomst gaan bekijken of we jaarlijks de
kinderen gaan husselen maar voor dit jaar hebben we ervoor gekozen
de kinderen in de huidige samenstelling te houden. Voor de kinderen
in groep 1/2 zal er natuurlijk wel een verandering zijn omdat er
kindjes doorstromen naar groep 3. Zodra alle laatste puzzelstukjes
gelegd en we precies weten welke juf in welke groep gaat lesgeven,
zullen we dit met u communiceren.

Gowa Sportswear bedankt!
Afgelopen week zijn we bij Gowa Sportswear in Sint Willebrord langs
geweest om hen een leuke attentie aan te bieden. Zij hebben er
namelijk voor gezorgd dat wij hele mooie sporttenues hebben kunnen
aanschaffen. Ook hebben zij een deel willen sponsoren.
GOWA SPORTSWEAR ontzettend bedankt!

Schoolatletiek
Nadat alle drie de teams van Uniek op woensdag 18 april de
geweldige prestatie hadden neergezet om door te mogen naar de
Regionale Schoolatletiekfinale was het op zaterdag 26 mei zover. Op
deze warme zaterdag werd er door de
kinderen meegedaan aan de onderdelen
balwerpen, verspringen, 60 meter
sprint, 600 meter lopen en een
estafette. Het allerbelangrijkste, het was
een super gezellige dag! Maar ook deze
keer is er weer een unieke prestatie
neergezet: Een 9de en 14de plaats voor
het jongens- en gemengde team en een
2de plaats en dus een podiumplek voor
het meisjesteam. Atletiekers, jullie zijn
toppers!

Geplande
evenementen
5 juni
9.30 uur Open
inschrijfochtend BS Uniek
6 juni
Juffendag groep 1/2
7 juni
20.00 uur MR vergadering
8 juni
ADV groep 1/2
9 juni
Communie
11-12 juni
Oudergesprekken
15 juni
ADV groep 1/2

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

