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 Onderwijskundig teamleider 
Zoals u weet, neemt juf Rosine aan het einde van dit schooljaar afscheid 

van basisschool Uniek. 

Juf Rosine heeft ontzettend hard gewerkt en heel veel taken op zich 

genomen. Deze taken zullen vanaf volgend schooljaar overgenomen 

worden door juf Nienke ten Broek. Juf Nienke is voor basisschool Uniek 

een bekende juf die momenteel lesgeeft in groep 5. 

Met de ambitie, passie en de opleiding ‘master learning and innovation’, 

gaat juf Nienke deze uitdaging aan. 

Zij zal het aanspreekpunt zijn van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Komende weken zal zij ingewerkt worden door juf Rosine zodat zij na de 

vakantie meteen van start kan. We wensen juf Nienke heel veel succes 

met deze mooie kans. 

Nieuwe collega’s 
Na de zomervakantie mogen een aantal collega’s op basisschool Uniek 

blijven: 

- Juf Maaike de Nijs 

- Juf Sanne van der Heijden 

- Juf Daniëlle van Steen 

We zijn blij dat we deze kanjers aan ons team mogen toevoegen. 

Afscheid 
Helaas zullen we ook afscheid moeten nemen van een aantal collega’s.  

Juf Jopke (LIO groep 4) gaat volgend schooljaar werken op basisschool 

de Klinkert in Oudenbosch. Zij mogen heel blij zijn met deze top collega! 

Officieel zullen we ook afscheid moeten nemen van juf Kimberley en juf 

Gerda (onderwijsassistenten) maar hen hopen we toch nog wel eens 

terug te zien bij ons op school omdat assistentie altijd nodig is. 

Schoolreisje 
Dit schooljaar hebben we gekozen om met de groepen 5 t/m 7 op 

schoolreisje te gaan en voor groep 1 t/m 4 een doedag te organiseren. 

Het was een zeer geslaagde dag waar we met een goed gevoel op terug 

kijken. Desondanks horen we van verschillende ouders dat er een grote 

wens is om volgend schooljaar met groep 1 t/m 7 op schoolreisje te 

gaan. We hebben daarom besloten om volgend schooljaar te bekijken 

hoe we dit kunnen organiseren. We gaan goed nadenken over de 

bestemmingen en de kosten van het schoolreisje. 

Volgend schooljaar gaat groep 1 t/m 7 op schoolreisje en zullen we weer 

evalueren of dit een passende activiteit is op BS Uniek.  

Cito eindtoets 

Inmiddels hebben we de uitslag van de cito eindtoets binnen. De 

kinderen hebben natuurlijk hun persoonlijke uitslag al gekregen. Hopelijk 
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kunnen zij én hun ouders tevreden zijn met het resultaat. Dat resultaat 

is goed te noemen als het past bij waar je je best voor hebt gedaan. 

Voor BS uniek is het schoolrapport van belang  Het blijkt, dat we als 

school hebben gescoord boven het landelijk gemiddelde van 534.9. Onze 

score is 535.9. Daar zijn we heel blij mee omdat we als pas gefuseerde 

school met een pittig schooljaar achter de rug toch een goede score 

hebben weten te behalen. Natuurlijk zijn er positieve uitschieters te 

melden, maar er zijn ook wat aandachtspunten. Daar hebben we als 

directie en intern begeleiders goed naar gekeken en er is een plan 

opgesteld om de komende jaren te werken naar nog betere resultaten. 

De analyse en het plan zullen door de directie worden besproken met het 

kwaliteitsforum van de school. 

Luizenpluizen 
We kunnen u het geweldige nieuws vertellen dat we eindelijk luizenvrij 

zijn op BS Uniek!!  

De zomervakantie zonder luizen in! Extra reden om in de vakantie te 

blijven controleren en te kammen! 

Luizenmoeders: ontzettend bedankt voor jullie geduld, vele kammen, 

pluizen en doorzettingsvermogen! 

Mobielen telefoon 
Een mobiele telefoon is een ontzettend handig hulpmiddel om met elkaar 

te communiceren. Voor kinderen is het heel leuk om elkaar berichtjes te 

kunnen sturen. Kinderen hebben hier wel begeleiding bij nodig van u als 

ouder. Kijk met uw kind mee, maak duidelijke afspraken en leer uw kind 

hoe met anderen te communiceren.  

Trots 
Afgelopen jaar is er ontzettend veel op ons afgekomen. De organisatie 

verliep anders dan gehoopt en we hebben regelmatig even moeten 

slikken om de nieuwsberichten te verwerken. 

Maar u mag best weten dat we heel erg trots zijn op ons team. 

Een team wat keihard werkt, zich staande weet te houden, elkaar 

steunt, oplossingsgericht denkt, positiviteit uitstraalt, zelfstandig is, 

gedreven en een (h)echt team. Deze powervrouwen hebben het 

allergrootste compliment verdiend. 

Schoolfotograaf 

Op maandag 25 juni komt tussen 10.00 en 11.00 uur de schoolfotograaf 

weer naar school om foto’s te maken van de kinderen die ziek waren op 

22 en/of 23 mei. Is uw kind deze dag(en) ziek geweest, zal uw kind deze 

dag gefotografeerd worden.  

 

Pedagogisch werkplan 
Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het pedagogisch werkplan. In dit 

plan staat de visie en doorgaande lijn beschreven van de voor-en 

vroegschoolse educatie. Tijdens de vergadering met de oudercommissie 

van de peuteropvang is dit plan besproken en mogen we het plan 

vaststellen. Het plan kunt u opvragen bij de peuteropvang of 

kleuterjuffen.  

 

 

 



 

 

Lekker lezen in de zomer 
Ze zijn er weer! De populaire lees-doe-boekjes van Zwijsen. Voor slechts 

EUR 3,50 per stuk beleeft je kind de hele zomer plezier met verhalen, 

raadsels, puzzels en knutsels. 

https://www.zwijsen.nl/zomerlezen#webshop  
 

Schoolreisje 
Merle (5a):  

We gingen met onze klas naar de Beekse Bergen. We gingen met de bus 

er naar toe. Toen we daar aankwamen gingen we met de safariboot. Het 

kwam goed uit want het regende. Daarna gingen we de dieren bekijken 

zoals de luipaarden, de krokodillen en de vogels. Er was ook een 

parcours dat was ook leuk. Toen gingen we middageten en in de 

speeltuin. Daarna gingen we weer even bij de dieren kijken.  

 

Nina (5a):  

Beekse bergen was een hele leuke plek om naar toe te gaan. De 

volgens, de dieren en de speeltuin waren super leuk. Het was niet al te 

druk en niet al te warm. Ik verheug me nu al op het volgende 

schoolreisje!  

 

Crit (5a): 

Bij het schoolreisje gingen we naar de Beekse bergen. Het was best leuk 

maar na 2 minuten begon het te donderen en keihard te regenen. 

Daarna scheen de zon weer. We hebben helaas geen haaien gezien maar 

wel tijgers, jachtluipaarden en leeuwen. We zijn op bootsafari geweest 

en met de bussafari. Tijdens de bussafari begon een giraf met zijn lange 

nek boven de bus te hangen!  
 

 

Noa en Iris (6a): 

Het Archeon is een geschiedenis 

museum (buiten). 

Het leek net op een echt dorp en in 

een apart gebied leek het op een 

stadje. 

Ze droegen zelfs de kleren van vroeger 

en ze liepen op blote voeten. 

We konden er brood bakken maar dat 

duurde een beetje lang, armbandjes 

maken en iedereen had een ander 

product om mee te vlechten, met een 

boomkano varen alleen je werd er heel 

erg nat van, in de huizen van de mensen kijken en boogschieten. 

Er was ook een arena. Daar hielden ze een gladiatorengevecht. Blauw 

won elke keer. Wij zaten in vak blauw en degene die won kreeg zijn 

vrijheid, want hij was slaaf. Het was rood vs blauw. 

En in het dorp kwam elke keer een ezel voorbij en er was ook een geit 

ontsnapt. 

Er was een kip met kuikentjes, varkens, een speeltuin met een hele 

hoge uitkijktoren van lang geleden, een vlot en een doolhof. 

 

 

Max Martens (7a): 

Na ruim vijf kwartier rijden in een dubbeldekker, kwamen we aan bij 

Neeltje Jans. Eerst gingen we naar een groot aquarium, maar toen we 

daar heen liepen, begon het heel hard te regenen. Dus iedereen ging 

rennen, toen we daar aankwamen waren de meesten doorweekt. Omdat 

het zo hard regende, hield het personeel een presentatie over vissen. 

Daarna gingen we terug naar het hoofdgebouw; daar gingen we nog 

https://www.zwijsen.nl/zomerlezen#webshop


 

 

naar de water-ramp-experience en een film over hoe de Deltawerken 

gebouwd waren. Toen gingen we lunchen, ondertussen was het droog 

geworden en konden we naar de Stormvloedkering. Daarna liepen we 

langs toestellen waarbij je zware gewichten kon tillen; dat lukte soms 

omdat de opwaartse kracht van water of katrollen het makkelijker 

maakten. Daarna gingen we zwemmen, dat was het allerleukst, maar de 

andere dingen waren ook leuk. 

 

 

Tijdscapsule locatie Reuzelaar 
Er is nog een tijdcapsule gevonden achter de eerste steen van het 

kleutergebouw. 
Twee weken geleden op zaterdag is daarom de eerste steen van het 

kleutergebouw verwijderd en daarachter zijn inderdaad 2 kartonnen 

kokers aangetroffen. 
In de eerste koker zat een brief van het schoolbestuur met 4 muntjes (1 

cent, 1 stuiver, 1 dubbeltje en 1 kwartje). 
In de tweede koker zaten tekeningen van de kinderen, die toen op de 

kleuterschool zaten. 
De gevonden documenten zijn overhandigd aan Heemkundekring De 

Honderd Hoeven, omdat zij ook de tekeningen van de eerste tijdcapsule 

al hadden gekregen. Zo blijft het mooi bij elkaar. 

 



 

 

 

Geplande 

evenementen 

20 juni 
Kamp groep 8 
ADV groep 1/2 

20.00 uur OV vergadering 
 

21 juni 
Kamp groep 8 
ADV groep 1/2 

 
22 juni 

Kamp groep 8 
ADV groep 1 t/m 4 

 

25 juni 
Inloopspreekuur GGD 

 
27 juni 

Musical groep 8 

 
28 juni 

Musical groep 8 
 

29 juni 
Afscheid Marjon 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

De vakantiebieb 
Dankzij de VakantieBieb blijven veel kinderen in de zomer doorlezen. Dat 

is geweldig en zal het Avi-niveau alleen maar ten goede komen. Ook 

deze zomer staan er maar liefst meer dan 30 jeugdtitels in de 

VakantieBieb. 2018. 

Iedereen kan de app downloaden vanaf 1 juli tm 31 augustus. Je hoeft 

geen lid te zijn van de bibliotheek. Bovendien maken kinderen van 6 tm 

12 jaar kans op een iPad mini, door te laten weten wat hun favoriete  

e-book uit de VakantieBieb is geweeest, op www.vakantiebieb.nl 

 
 

 
 
Voorlezen maakt kinderen slimmer! 
Voorlezen is belangrijk, want daarmee voorkom je dat je kind een 

leesachterstand oploopt. Voorgelezen kinderen hebben een veel grotere 

woordenschat. Om het voorlezen te stimuleren, organiseert de Bibliotheek 

VANnU in Oudenbosch elke 3e zaterdag van de maand voor alle kinderen 

en vaders of opa’s “Vaders voor Lezen”.  

Op zaterdag 30 juni 2018  van 11.00 tot 12.00 uur zijn alle vaders en 

kinderen weer van harte welkom op de voorleesochtend. Het thema van 

deze ochtend is Het gezin.  De prentenboeken staan al klaar in de 

Bibliotheek in Oudenbosch! Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent! 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van ouders die hun baby al voordat 

deze acht maanden oud is voorlezen, hoger scoren op taal. Al op vijftien 

maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat. Met voorlezen help 

je kinderen met het leren van nieuwe woorden. Maar hoe lees je je kind 

goed voor en waar kun je rekening mee houden als jullie samen met een 

boek gaan zitten? Een aantal voorleestips op een rij: 

 Kies een vaste plek om voor te lezen. Maak die plek knus met 

kussens en knuffels en zorg voor zo min mogelijk 

afleiding. Kinderen houden van regelmaat, dus lees iedere dag op 

dezelfde tijdstippen voor. Bijvoorbeeld na het eten of voor bedtijd.  

 Hou rekening met de tijd, lees niet te kort voor. Uit onderzoek van 

de Stichting Lezen blijkt dat kinderen het meest profiteren van 20 

minuten voorlezen per dag.  

 Lees het boek een keer door voordat je het gaat voorlezen. Het 

voorlezen gaat dan beter en je bent voorbereid op wat er gaat 

komen. Dan weet je wanneer er een moeilijk woord komt, een leuke 

grap of juist een verdrietig moment. 

http://www.vakantiebieb.nl/


 

 

 Stemmetjes bij verschillende personages in het boek zijn niet 

nodig. Wel belangrijk: langzaam praten, goed articuleren en 

oogcontact zoeken met je kind. Dan komt het verhaal beter aan.  

 Wil je kind wéér worden voorgelezen uit hetzelfde boek? Herhaling 

is geen probleem. Jij bent het boek misschien beu, maar kinderen 

blijven hun lievelingsboek prachtig vinden.  

 Heb je moeite met het kiezen van een boek? Hou in je achterhoofd 

dat een boek best een beetje moeilijk mag zijn. Is het te makkelijk, 

dan haakt je kind snel af. Is het verhaal een uitdaging, dan blijft je 

kind geboeid. Voor advies kun je terecht bij de medewerkers van 

de Bibliotheek. 

 Laat de keus van het boek samenvallen met de ontwikkeling van 

het kind. Is er een broertje of zusje op komst, kies dan een boek 

met dat thema. Is Sinterklaas weer in het land, kies dan een 

Sinterklaasboek. Gaan jullie bijna op zomervakantie, kies dan een 

zomers boek. 

 Komen er in het boek moeilijke woorden voor die niet duidelijk 

worden in de context van het verhaal, leg ze dan uit. Gebruik 

bijvoorbeeld een vervangend woord dat makkelijker is, of leg het 

uit met een plaatje. 

 Probeer ook interactief te zijn. Voorspel samen met je kind hoe het 

verhaal zal aflopen. En laat je kind de voorgelezen hoofdstukken na 

het lezen navertellen, om ervoor te zorgen dat hij of zij het echt 

begrijpt. 

Bron: De Nationale Voorleesdagen 

Kortom: Vaders en kinderen graag tot ziens in de Bibliotheek zaterdag 30 

juni om 11.00 uur aan het Sint Annaplein 3 in Oudenbosch. De toegang is 

gratis! 

 

 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018 - 2019  

                

mnd augustus 2018 september 2018 oktober 2018 
week 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Ma   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Di   7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Wo 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Do 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25   

Vr 3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26   

Za 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27   

Zo 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28   

                

mnd november 2018 december 2018 januari 2019 
week 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 

Ma   5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Di   6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Wo   7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Do 1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Vr 2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25   

Za 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26   

Zo 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27   

                



 

 

mnd februari 2019 maart 2019 april 2019 
week 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17   

Ma   4 11 18 25   4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Di   5 12 19 26   5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Wo   6 13 20 27   6 13 20 27 3 10 17 24   

Do   7 14 21 28   7 14 21 28 4 11 18 25   

Vr 1 8 15 22 1   8 15 22 29 5 12 19 26   

Za 2 9 16 23   2 9 16 23 30 6 13 20 27   

Zo 3 10 17 24   3 10 17 24 31 7 14 21 28   

                

mnd mei 2019 juni 2019 juli 2019 
week 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Ma   6 13 20 27   3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Di   7 14 21 28   4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Wo 1 8 15 22 29   5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Do 2 9 16 23 30   6 13 20 27 4 11 18 25 1 

Vr 3 10 17 24 31   7 14 21 28 5 12 19 26 2 

Za 4 11 18 25   1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

Zo 5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 

                

  
schoolv. 
PO   Zomervakantie 2018   

9 juli t/m 17 
augustus 2018   

     
BO: eerste schooldag 
2018  

20 augustus 
2018    

     Borgesiusdag    
12 
oktober     

     Herfstvakantie    
15 oktober 2018 t/m 19 
oktober 2018  

     Kerstvakantie    
24 december 2018 t/m 4 
januari 2019  

     Krokusvakantie    
4 maart 2019 t/m 8 
maart 2019   

     2e Paasdag    
22 april 2019 (valt in 
meivakantie)  

     
Koningsdag en 
Bevrijdingsdag  

27 april en 5 mei 2019 (vallen 
in meivakantie) 

     Meivakantie    
22 april t/m 3 
mei 2019    

     Hemelvaart    
30 en 31 mei 
2019    

     2e Pinksterdag    
10 juni 
2019     

     Zomervakantie 2019   
8 juli t/m 16 
augustus 2019   

     
BO: eerste schooldag 
2019  

19 augustus 
2019    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Groepsindeling 2018 - 2019 
 
Het is altijd weer een hoop gepuzzel om alle juffen en kinderen in te delen voor 

het nieuwe schooljaar. Na flink wat vergaderingen en een studiedag zijn we tot 

het volgende plaatje gekomen.  
We zijn blij u hier tijdig over te kunnen infomeren. De ouders van de huidige 
groepen 2 worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de indeling van 
de groepen 3. De LIO (leerkracht in opleiding) - stagiaire(s) worden nog 
geplaatst. De plusklas zal komend schooljaar weer op dinsdagochtend 
plaatsvinden onder leiding van juf Annet en juf Kim.  
 

Directeur: Vacature 
Onderwijskundig teamleider onderbouw : Stefanie Melissen 
Onderwijskundig teamleider bovenbouw : Nienke ten Broek  
Intern begeleiders : Eline van Hassel en Carina van Aert  
Onderwijsassistent : Juf Daniëlle  
 

 

1/2 A Juf Rina/ Juf Eline  Huidige groep 1 + 
instroom 

1/2 B Juf Margot / Juf Anke  Huidige groep 1 + 
instroom 

1/2 C Juf Wendy / Juf Anke  Huidige groep 1  + 
instroom 

1/2 D  Juf Lia / Juf Honorée Huidige groep 1 + 
instroom 

1/2 E Juf Maaike  Huidige groep 1 + 
instroom  

3 A Juf Vivian / Juf Toos  Mix leerlingen huidige 
groepen 2 

3 B Juf Fenne / Juf Nienke  Mix leerlingen huidige 
groepen 2 

4 A Juf Bep / Juf Martine  Huidige groep 3B 

4 B  Juf Janne / Juf Suzan  Huidige groep 3A 

5 A Juf Marike / Juf Saskia W Huidige groep 4B 

5 B Juf Judith / Juf Kim Huidige groep 4C 

5 C Juf Hanneke / Juf Ans  Huidige groep 4A 

6 A Juf Saskia H / Juf 
Annette 

Huidige groep 5A 

6 B Juf Esther / Juf Annet Huidige groep 5B 

7 A  Juf Sharona  Huidige groep 6A 

7 B Juf Henriëtte  Huidige groep 6C 

7 C Juf Dymph / Juf Pien Huidige groep 6B 

8 A Juf Monique / Juf Anke J Huidige groep 7B 

8 B Juf Ingrid / Juf Ans  Huidige groep 7C 

8 C Juf Sanne  Huidige groep 7A 

 



 

 

 

En tot slot: de graffitimuur bij de Parrestee 

De leerlingen van onze groepen 8 hebben meegedaan aan de 

ontwerpwedstrijd, die is gehouden om de muur van de Parrestee, die 

grenst aan ons schoolplein, te voorzien van een prachtig graffiti werk. Dit 

kunstwerk komt tot stand in samenwerking met de gemeente 

Halderberge, Dankert Gene van de Parrestee, het Markland college en BS 

Uniek zal die muur worden versierd met een graffititekening. 

Vanuit onze school werken Leon Braspenning,  Indy Berting, Maud 

Valentijn en Naïma Sadek mee aan het project. 

 


