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Meeshoeve

In deze nieuwsbrief:

Inmiddels hebben alle peutergroepen weer een bezoekje aan de zorgboerderij
“de Meeshoeve” gebracht. We hebben weer de konijnen geaaid, de paarden
gevoerd, de cavia’s gekieteld en de kikkers horen kwaken. Ook de speeltuin en
de leuke ouderwetse liedjes voor de oudere gasten zingen is voor onze peuters
een hele fijne, leuke afsluiting.
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Afgelopen week hielden we ons afsluitfeest met als thema “clowntjes”. De
kinderen mochten verkleed naar school komen. Op woensdag 27 juni kwam
“Clown Li” een voorstelling geven waarvoor álle peuters zijn. We gaan we er een
gezellig afsluitfeestje van maken.
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Stagiaire
Helaas moeten we in de laatste week voor de schoolvakantie afscheid nemen
van onze stagiaire Femke. Wij bedanken haar voor haar inzet, hulp en
enthousiasme en we wensen haar veel succes op school en een plezierige tijd op
haar volgende stage.

Zomervakantie Hummelhoeve
Op maandag 9 juli start de zomervakantie en op maandag 20 augustus beginnen
we weer met het nieuwe schooljaar. We wensen de kinderen die vóór en in de
vakantie 4 jaar worden heel veel plezier op de basisschool en we wensen alle
peuters én hun familie een fijne zomervakantie.

Meubilair
Volgende week wordt ook het meubilair in de onderbouw groepen
volledig vernieuwd door nieuw meubilair. Na de vakantie zitten alle
kinderen van BS Uniek op een mooie, grijze stoel aan een nieuwe tafel.

Bedankt
Het afgelopen jaar was een hectisch jaar. 2x verhuizen en ook allemaal
nog wennen aan de nieuwe school met ruim 500 kinderen.
Het is gelukkig allemaal goed gekomen dankzij de inzet van de juffen, de
kinderen, maar ook van u, de ouders. Uw positieve aanpak, of dat nou
was met helpen in de klas of bij activiteiten of met het ondersteunen van
uw kind(eren) bij het wennen aan onze nieuwe school, heeft er mede
voor gezorgd dat wij nu samen een prachtige en unieke basisschool
hebben. Daarnaast heeft het team van BS Uniek uw flexibiliteit, steuntje
in de rug, de complimenten die we hebben ontvangen als ontzettend
waardevol ervaren. Zonder u hadden we dit niet gekund.
Wij willen daarom dit jaar ALLE ouders een klein bedankje geven.
Woensdag 4 juli a.s. zullen alle oudste kinderen van het gezin dit
presentje uitgedeeld krijgen en u dit thuis overhandigen.

Privacy op school
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in; de AVG. Dat is een wet
waarbij privacy voor iedereen in Europa op gelijke wijze geregeld is.
Onze school merkt hier ook wat van. Er komt namelijk meer en strenger
toezicht en de regelgeving wordt aangepast aan de wereld waarin we
vandaag de dag leven. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van (sociale)
media en zijn we daardoor meer en overal ter wereld zichtbaar.
De nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
houdt voor scholen in dat zij zorgvuldig om dienen te gaan met het
verwerken van privacy-gevoelige gegevens. Dat deden we uiteraard al,
maar we zien ons genoodzaakt om dit n.a.v. deze wet verder aan te
scherpen. De gevolgen hiervan gaat u in de toekomst ook ondervinden.
Zo mogen we bijvoorbeeld geen contactgegevens van andere ouders
meer verspreiden; ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Het
uitgangspunt van de wet is dat we steeds alleen de gegevens mogen
gebruiken die we op dat moment echt nodig hebben.
Het beleid rondom deze wetgeving en de manier waarop we daarmee,
met alle scholen binnen onze stichting, omspringen, kunt u vinden op
www.borgesiusstichting.nl/privacy. Mocht u naar aanleiding daarvan
vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bezoek Kroonestede
Een bijzonder bezoek ontvangen van de bewoners van de Kroonestede.
We hebben een mooi cadeau ontvangen waar de kinderen gezellig mee
kunnen spelen in de klas. De kinderen van groep 3 hebben mooie
tekeningen gemaakt en aan de bewoners uitgedeeld.

Rapportmap
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen de rapportmap mee naar huis. Denkt
u eraan om de rapportmap op maandag na de vakantie op 20 augustus weer
mee terug naar school te geven? Als de rapportmap kapot of kwijt is, zullen wij
dit in rekening brengen.

Communie
Volgend schooljaar staat de communie gepland op 25 mei 2018.

Kalender
De kalender voor 2018-2019 krijgt u in het nieuwe schooljaar.
In de bijlage ziet u al de planning.

Gymrooster
Het nieuwe gymrooster ontvangt u ook na de vakantie. De eerste
maandag na de vakantie zal er nog niet gegymd worden.

Juf Kimberley
We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat juf Kimberley
(onderwijsassistent) volgend schooljaar mag blijven werken op Uniek.
Nog een kanjer bij ons topteam!

Afscheid juf Rosine
Dinsdag 3 juli nemen we afscheid van juf Rosine. Het thema is: Spanje.
We zouden het super leuk vinden als de kinderen verkleed komen in rood of geel of
rood en geel. Maar een voetbaltennue is natuurlijk ook heel passend! Het moet wel
makkelijk zittende kleding zijn i.v.m de workshops die deze dag gegeven worden.

Doorschuifmoment
Op woensdag 4 juli gaan alle kinderen kennismaken met de nieuwe
juf(fen). Om 10.45 uur schuiven alle kinderen dus een klas op zodat ze
al een beetje weten hoe het na de vakantie zal zijn.

Afscheid groep 8
Wat hebben we genoten van de musical van groep 8. Twee dagen achter
elkaar hebben we volop gelachen om alle grapjes die gemaakt zijn,
campingtaferelen mogen aanschouwen en kinderen zien dansen, zingen
en acteertalent voorbij zien komen.
Woensdag gaan we echt afscheid van ze nemen. Na 8 jaar
basisschooltijd zwaaien wij ze uit! Zet hem op op het voortgezet
onderwijs!!!

Afscheid juf Marjon
Vandaag een hele mooie afsluiting gevierd met juf Marjon. De kinderen
zijn creatief aan de slag gegaan met knutselen, dansen, pottenbakken,
koken, noem maar op!
Aan de lach van juf Marjon te zien, was het ook voor haar een zeer
geslaagde dag!
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6 juli
12.00 uur zomervakantie
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Het team van basisschool
Uniek wenst u allen een
heel fijne vakantie!

