
               

Start nieuwe schooljaar 

Vandaag zijn we van start gegaan met een uniek nieuw schooljaar. 

We hopen, dat het voor kinderen, ouders en leerkrachten datgene brengt wat zij er van 

verwachten. 

Hoofdluiscontrole 

Zoals u weet zal elke eerste woensdag na een vakantie elk kind worden gecontroleerd op 

hoofdluis. De controle wordt uitgevoerd door een groep ouders o.l.v. Patricia Roozen. 

De “hoofdluisbrigade” zal per klas alle kinderen individueel controleren. Op beide locaties 

zal een deel van de brigade controleren. Als we in het nieuwe gebouw zijn getrokken is er 

dus één hoofdluisbrigade. Contactpersoon daarvoor is Patricia Roozen, Moeder van Niels 

en Thomas Roozen in de groepen 5a en 3b. 

Prijsvraag 

Een nieuwe school in een prachtig nieuw gebouw verdient ook een mooie nieuwe naam 

voor de nieuwsbrief! Weet jij een leuke naam? Schrijf hem dan samen met je naam en je 

groep op een papier en lever hem in in de bus bij de kamer van juf Marjon. Als jouw 

naam wint, komt die voortaan op de nieuwsbrief en jij verdient een leuke prijs! 

Je kunt je naam insturen tot en met maandag 4 september! 

E-mailadressen 

Wij hebben alle mailadressen van alle kinderen opgeslagen in ons adressenboek. 

Woensdag as. sturen wij u een controlemail. Als u die ontvangt, is alles op orde en hoeft 

u niet te reageren. Ontvangt u woensdag geen mail van de school, wilt u dan zo snel 

mogelijk uw contactgegevens doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Dan zorgen wij 

dat de gegevens in het adresboek en in de administratie worden aangepast. 

Ingang locatie Lindenlommer 

Omdat de noodlocatie op het plein al weg is, is het plein nu een stuk groter. Voor de 

kinderen is dat fijn omdat er meer speelruimte is. 

Het plein is nu echter niet af te sluiten voor de kleutertjes. Dat vinden we een onveilig 

idee. Je weet maar nooit. Daarom sluiten we onder schooltijd de grote poort aan de kant 

van het Christiaan Huijgensplein af. Als u als ouders de school binnen wilt, dan kunt u 

gebruik maken van de kleine groene poort naast het kantoor van de IB-ers of u kunt 

aanbellen bij de ingang op het parkeerterrein. Als u gebruik maakt van de groene poort, 

zorgt u er dan wel voor, dat u de poort naar het plein achter u afsluit? 

Parkeren bij de locatie Lindenlommer 

De ingang voor de leerlingen bij de Lindenlommer is. Zoals u hier boven leest, aan het 

Christiaan Huijgensplein. Wij verzoeken u de kinderen zo veel mogelijk te voet of op de 

fiets naar school te brengen/laten gaan. Natuurlijk is dat in een aantal gevallen niet 

mogelijk. Wilt u in dat geval op afstand parkeren, zodat de toegang tot de school 

overzichtelijk en veilig blijft voor de kinderen? U kunt parkeren op de parkeerplaatsen in 

de Kloosterstraat of op het terrein bij de Aldi. Dank u wel voor uw medewerking. 

Kinderen ophalen op de locatie Lindenlommer 

De ouders van de kinderen in de groepen 1,2 en 3 mogen hun kind ophalen op het 

schoolplein. 

       Nieuwsbrief 



U kunt wachten achter de witte lijn, die deze week op het plein wordt geschilderd. Dan 

stoort u geen lessen en u hebt een veilige en overzichtelijke plek om uw kind op te halen. 

De juffen van allebei de groepen 1/2 zullen om 11u55 de kinderen naar het plein 

brengen. Zodra de kinderen degene die hen op haalt ziet, mogen zij gaan. 

De poort gaat om 11u50 open. 

Gymlessen 

Op BS Uniek hebben alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 2x per week een gymles in de 

Parrestee. 

Deze eerste week gaan alle kinderen samen met de leerkracht naar de Parrestee en de 

leerkracht neemt de kinderen ook weer mee terug naar school. Alle kinderen gaan dus 

vanuit school naar huis. 

Vanaf volgende week worden de kinderen, die ’s morgens of ’s middags starten met een 

gymles om 8u45 of 13u15 verwacht bij de Parrestee. De kinderen die eindigen met een 

gymles kunnen vanuit de Parrestee naar huis of kunnen daar worden opgehaald. 

Inloop 

De eerste schooldagen zitten er op. Ook de ouders weten precies waar hun kinderen hun 

plekje hebben op school. 

Daarom willen we vanaf woensdag de inloopregel weer op pakken: de kinderen van de 

groepen 4 t/m 8 nemen afscheid bij de poort.  

De ouders van de kinderen uit groep 2 en 3 kunnen hun kind wegbrengen tot de 

schooldeur. De ouders van de kinderen uit groep 1 mogen hun kind nog tot de klasdeur 

brengen. 

Een kijkje in de nieuwe school 

 

 

 


