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

Helaas hebben we moeten concluderen dat door heel veel ouders de
ouderbijdrage nog niet is betaald.
Zoals u weet, organiseren we voor alle kinderen van BS Uniek heel veel
activiteiten waarvoor uw bijdrage noodzakelijk is.
Daarom ook deze noodoproep aan u om de ouderbijdrage alsnog te betalen. We
hopen op uw steun!
We verzoeken u zo spoedig mogelijk EUR17,50 per kind over te maken op
rekeningnummer NL47 RABO 0122552016 t.n.v. Oudervereniging basisschool
Uniek onder vermelding: ouderbijdrage + naam en groep van het kind.

Opening
Eindelijk was het moment daar! Het KansenRijk is officieel geopend!
Een mooi moment wat we samen met alle kinderen van BS Uniek en PSZ
Hummelhoeve hebben mogen vieren.
‘Het KansenRijk biedt kansen en Uniek is iedereen.’

Bedankt oudervereniging
Een speciaal bedankje aan de oudervereniging die altijd voor ons klaar staat. Wat
we ook vragen, wat er ook te doen is, er staat altijd weer iemand paraat om ons
te helpen. Bedankt voor jullie inzet, hulp en enthousiasme! Zonder jullie zou het
niet zo leukzijn geweest!

Bedankt Firma Broos
Dankzij Jürgen Broos, papa van Serge en Mathijs, staat er een prachtige boom op
ons schoolplein. Onder die boom liggen onze tijdcapsules begraven. Wie weet hoe
lang het duurt voor die worden opgegraven, misschien wel 50 jaar of nog langer!
Wat zullen de mensen hier in Hoeven dan vinden van al die mooie tekeningen en
verhalen, die onze leerlingen van Hummelhoeve en Uniek voor hen in de capsules
hebben verstopt?
Binnenkort wordt er door Dhr. Schepers, papa van Veronique en Julian ook nog
een mooie bank rond de boom geplaatst! Wat zal het een gezellig plekje worden
om lekker even van het zonnetje te genieten.
Voor schaduw kun je dan onder het schaduwdoek gaan zitten, waar onze
oudervereniging voor gaat zorgen!
Dankzij al deze mensen krijgen we vast het gezelligste schoolplein van Nederland!

Bedankt Prinsentuin
en Coby!
Een heel speciaal woord van dank
aan de leerlingen van de
Prinsentuin. Heeft u de mooie
bloemstukken gezien tijdens de
opening? ’s Middags hebben we
met de genodigden mogen genieten
van heerlijke hapjes, een drankje
en uitmuntende bediening.
Daarnaast willen we graag Coby
(meubel en tapijtverhuur)
bedanken voor de toepasselijke
entree met rode loper.

Tijdscapsule
Wat een bijzonder moment om samen met oudleerlingen van basisschool de Reuzelaar de tijdscapsules
uit te graven.
De Heemkundekring zal een mooi plaatsje zoeken om
deze bijzondere tekeningen van meer dan 40 jaar oud te
bewaren.

Brandoefening
Op 10 april zal de eerste aangekondigde ontruimingsoefening plaatsvinden in Het
KansenRijk.

Regionale voorleeswedstrijd

Sanne Braspenning uit groep 8a maakte woensdag 28 februari deel uit van een
groep van 8 schoolkampioenen in voorlezen.
Aangemoedigd door drie vriendinnen, haar moeder, oma en twee juffen begon ze
met veel zin en goede moed aan haar spannende opdracht: voorlezen voor een
groot en deels onbekend publiek én een kritische jury.
Sanne las vlot, duidelijk, leuk op toon en wist het publiek te boeien.
Maar ook de andere 7 kandidaten bleken ware toppers te zijn, die het de jury dan
ook niet gemakkelijk maakten.
Nadat alle aanwezigen met Jungle Bill een tocht door de jungle hadden gemaakt,
hield de jury de kandidaten niet langer meer in spanning:
Indy van basisschool De Linde uit Oud-Gastel gaat de gemeente Halderberge
vertegenwoordigen bij de provinciale ronde.
Wij zijn supertrots op Sanne; zij heeft geweldig gelezen, is een mooie ervaring
rijker waaraan ze leuke herinneringen zal houden.

Goed nieuws
We mogen u het goede nieuws vertellen dat juf Esther
zwanger is. Lynn wordt nu dus grote zus! Gefeliciteerd juf
Esther en geniet van dit bijzondere nieuws!

Schoolkamp
Het schoolkamp voor onze groep 8-ers komt steeds dichterbij. Omdat we nu met
een grote groep kinderen op kamp gaan, zijn we op zoek gegaan naar een
kamplocatie, waar zulke grote groepen terecht kunnen. We hebben gekozen voor
het Schoolbuitenhuis in Oosterhout.
Bij groepsverblijf
Schoolbuitenhuis is het
genieten. Het groepsverblijf
ligt op een groot eigen terrein
middenin natuurgebied de
Vrachelseheide met bossen en
zandverstuivingen. Hierdoor is
het een ideale plek om sporten spelactiviteiten te
organiseren. Groepsverblijf
Schoolbuitenhuis heeft een aparte eetzaal, een recreatiezaal met tafeltennistafel
en een ‘leiderskamers’. Het groepsverblijf is alleen op basis van catering te
reserveren. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond. In de
omgeving:
• Zwembad De Katjeskelder
• Zwembad De Warande
• Natuurspeeltuin De
Speeldernis
• Reptielenhuis De Aarde
• Het Broodbakmuseum.
Wie weet wat we daar
allemaal gaan beleven!
Zoals jullie kunnen lezen, is de catering bij de kampkosten inbegrepen.

PBS
Zoals in de vorige Kansenkrant te lezen was, is er de afgelopen weken geoefend
met de gedragsregel Wij zetten onze fietsen op een juiste manier in de
fietsenstalling. Wat houdt dit ook al weer in?
- fietsen zetten we in de fietsenstalling.
- het voorwiel van de fiets staat in of met de band tegen het fietsenrek.
- fietsen staan recht en netjes aangesloten.
- fietsen staan op slot.
Na een positieve tussenmeting, er stonden gemiddeld nog
maar 5 fietsen niet goed in de fietsenstalling, bleek bij de
eindmeting dat er toch nog wat meer tijd nodig is om deze
regel aan te leren. Bij een van de metingen stonden er zelfs
28 fietsen onjuist in de fietsenstalling!
De komende week gaan de leerkrachten in de klas opnieuw met de kinderen
doornemen hoe zij op een juiste manier hun fiets in de fietsenstalling moeten
zetten. In week 12 en 13 zal er door de dataverzamelaars van het pbs-team
opnieuw geteld worden hoeveel fietsen er onjuist in de fietsenstalling staan. Dus
kom op allemaal, doe je best en laten we er met z’n allen voor zorgen dat we de
fietsen op een juiste manier in de fietsenstalling zetten!

Bibliotheek
Wat zijn we blij dat alle boeken voor de jeugd in Hoeven op Het KansenRijk een
plekje hebben gekregen. Op deze manier is er voor de kinderen volop keuze en
kunnen we het lezen nog meer stimuleren. Komende periode gaan we bekijken
hoe we het uitlenen gaan organiseren. Wat we al wel weten, is dat we geen
openbaar uitleenpunt worden en dat het lenen van boeken vooral gericht is op de
school

EHBO examen
Woensdag 7 maart was niet alleen een spannende dag
door de opening van Het KansenRijk. Die avond deden
onze groep 8-ers, die deel namen aan de EHBO-lessen
examen. Zij zijn gewoon allemaal geslaagd. Op
woensdagavond 28 maart vindt de diploma uitreiking
plaats.

Technieklokaal
Hebt u tijdens de open dagen of als u eens binnen bent gelopen gezien hoe
prachtig ons technieklokaal is? Materialen, inrichting en apparatuur zijn
gesponsord door Timmermans Verspaningstechniek en Koen Vermunt van
Holtgrefe-Hendriks.
We hebben een prachtige machine om te boren en om figuur te zagen. We
beschikken over allerlei handgereedschap. Dat willen we graag gaan gebruiken.
Daarvoor hebben we hout nodig of bv. plankjes multiplex.
Als u ons zou kunnen/willen helpen aan plankjes of latjes zouden we daar heel blij
mee zijn. Laat het weten aan de leerkracht van uw kind(eren) en zij zorgt dat het
materiaal wordt opgeborgen in het technieklokaal, zodat de kinderen er gebruik
van kunnen maken. Alvast heel erg bedankt.

Geplande
evenementen
16 maart
Groepen 1 en 2 vrij
21maart
Juffendag groep 3 en 4
Diploma uitreiking EHBO
29 maart
Paasviering
30 maart
Vrij i.v.m. Goede Vrijdag
02 april
Vrij i.v.m. 2e Paasdag
06 april
Kijkkwartiertje
11 april
Juffendag groep 5 en 6
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’t Groot Stuk 3
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

