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Sinterklaas
Waren jullie erbij toen Sinterklaas aan kwam in Hoeven? Wat een feest!
De Pieten hebben ons al verrast met een traktatie omdat hij zo blij was,
dat hij weer in Hoeven was.
En de komende weken zal hij ons vast nog wel meer gaan verrassen.
Misschien komen de Pieten nog wel een keertje op bezoek. En op zijn
verjaardag zal de Sint zelf ons vast wel komen opzoeken. Hopelijk vindt
hij ons dan. We hebben hem al verteld waar hij moet zijn. Willen jullie
hem ook vast waarschuwen? Stop een briefje in je schoen, waarop je
vertelt waar hij heen moet komen. Of misschien kun je een tekening
maken van de het schoolgebouw waar hij ons kan vinden. Dan komt het
hopelijk allemaal goed. De schrijfpiet heeft al een brief geschreven. Lees
hem goed onderaan deze nieuwsbrief.

PBS-informatieavond
Op donderdag 16 november was de PBSinformatieavond. Het team van Uniek is
erg blij dat er zoveel ouders naar de
informatieavond zijn gekomen. Het is fijn
om te weten dat u zo betrokken bent bij
de school.
Door middel van verschillende workshops
hebben de ouders kennisgemaakt met onderdelen van PBS. Er is
meegedacht en ouders hebben vragen kunnen stellen. Hierbij kunt u
denken aan: Waar kunnen ouders alle informatie vinden? Hoe kunnen de
ouders meegenomen worden in het PBS-traject? Wordt de lijn
doorgetrokken naar andere organisaties?
Het PBS-team gaat met alle ingeleverde vragen aan de slag en zal hier
zo spoedig mogelijk op terugkomen.

Kwaliteit van ons onderwijs
De afgelopen weken is er door alle teamleden ontzettend hard gewerkt
om met de minimale middelen, die ter beschikking stonden, toch de
kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.
Dat verdient een groot compliment want dat heeft hen heel veel energie
gekost.
Gelukkig zijn er deze week veel belangrijke leermiddelen terug gekomen
uit Het KansenRijk. Dat betekent dat de leerkrachten nu weer de
beschikking hebben over de leermiddelen, waarmee leerlingen en
leerkrachten voor de herfstvakantie al werkten. Ook de eigen spullen
van de kinderen zijn grotendeels meegekomen.
Zo kunnen kinderen weer aan de slag met hun eigen spullen en in hun
eigen schriften. Dat gaat er zeker voor zorgen, dat de leerlingen dit
schooljaar stevig kunnen werken aan de doelen, die zij samen met hun
ouders en leerkrachten hebben gesteld tijdens de startgesprekken, die
deze week zijn gehouden.

Enthousiaste hulp gezocht!
Kober kinderopvang verzorgt het overblijven op basisschool Uniek op
beide locaties de Reuzelaar en de Lindenlommer.
Doordat we deze faciliteit toch op twee locaties aanbieden én het aantal
overblijvers blijft toestromen, kunnen we nog goed hulp gebruiken!
Vindt u het leuk om met de kinderen samen te eten? Of kent u iemand
(buurvrouw, buurman, oom, tante, vrienden) die daarvoor in
aanmerking komt? Laat het ons gerust weten.
Voor het overblijven ontvangt u een (belastingvrije) vergoeding. Een
ander leuk voordeel is dat eigen kinderen gratis overblijven op de dagen
dat u er bent.
We zoeken nog hulp voor vaste dagen, maar ook invallers zijn zeker
welkom.
Neemt u voor meer informatie gerust contact op met overblijfcoördinator
Cleo Stammers via het e-mailadres overblijvenuniek@kober.nl

Tips luizenpluizen
Houdt u er rekening mee dat iedere woensdag na een vakantie de
luizenbrigade langskomt voor een controle?
Gel, staarten en mooie vlechtjes mogen dan een dagje wachten.
Wat te doen als je hoofdluis constateert?
Om de hoofdluis weg te krijgen moet je de haren twee weken lang
iedere dag kammen met een metalen netenkam. Volg de volgende
stappen.







Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm
dan de ogen met een washandje.
Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone
kam de klitten weg.
Pak dan de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk,
vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke
kambeweging een pluk in de richting van het andere oor.
Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een papieren
servet of zakdoek.
Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon. U kunt
ze 5 minuten uitkoken of ontsmetten met alcohol (70%).
Om de neten extra goed te verwijderen kan men op de metalen
netenkam een stukje verbandgaas doen. Bij iedere kamstreek
een nieuw stukje verbandgaas.

Schoolfruit
Wilt u weten welk fruit er geleverd wordt.
Neem dan een kijkje op de site: www.schoolfruit.nl
Ook op de facebookpagina staat regelmatig nieuws: https://nlnl.facebook.com/schoolfruit.nu/

Oefenen Staal
Een handige site met allerlei oefeningen
http://jufdiny.yurls.net/nl/page/1045874#topboxes

Oefenen rekenen
Allerlei spelletje om rekenen te oefenen op het eigen niveau vind je op
www.rekenweb.nl

Voorleeswedstrijd
In een volle aula op de locatie Bovendonksestraat
namen 6 leerlingen uit de groepen 7 en 8 deel aan
de voorleeswedstrijd.
Voor een aandachtig publiek en een driekoppige jury
lazen zij voor uit een zelfgekozen boek. En dat
deden ze geweldig; leuk op toon, af en toe de zaal
inkijkend maar ook wat nerveus.
Voor de jury was het dan ook niet eenvoudig om een
winnaar aan te wijzen. Gelukkig hadden zij, ieder
afzonderlijk, een eigen juryrapport en zo bleek na een kort beraad dat er
maar één de winnaar kon zijn: SANNE BRASPENNING uit groep 8a

Kijkkwartiertje
Voor een kind is het zeer waardevol als papa of mama even binnenkomt
om te kijken naar alle werkjes in de klas.
Schrijft u 27 november ook in uw agenda? Bent u zelf niet in de
gelegenheid, opa en oma zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Respect
Zoals u tijdens de info avond over PBS hebt kunnen horen, is respect
één van de pijlers waarop binnen BS Uniek wordt gebouwd.
Dat respect vragen we van kinderen, leerkrachten, ouders en alle andere
partijen die elkaar binnen BS Uniek ontmoeten. Laten we er daaromvoor
zorgen, dat de communicatie tussen de verschillende partijen respectvol
verloopt, ook als dat via de mail is.

December feestmaand
U hebt de afgelopen weken gezien, dat de locaties, waar we nu werken
er nog leeg en kaal uit zien.
Natuurlijk willen we in de decembermaand de school samen met de
leden van de OV een feestelijke uitstraling geven.
Daarom hebben de ouders de ramen al prachtig en sfeervol beschilderd
en hangen er overal Sinterklaasversieringen. Tekeningen en andere
werkjes van de kinderen gaan de rest doen.
Na Sinterklaas staat echter meteen al het kerstfeest op de agenda.
Natuurlijk gaan de kinderen ook kerstwerkstukken maken, maar die zijn
meteen na Sinterklaas niet klaar.
Toch willen we meteen nadat de Sint en zijn Pieten zijn vertrokken de
school voor de kinderen in kerstsfeer brengen.
Daar kunt u ons mee helpen.
Mocht u kerstversieringen hebben, die ook in een grote ruimte tot hun
recht komen, zouden we die dan een paar weekjes mogen lenen? We
denken dan aan kerstguirlandes, snoeren lampjes, kerstpoppen,
raamversieringen enz.
Als u ons iets wilt lenen, dan mogen de kinderen dat mee naar school
brengen, voorzien van naam en groep van het kind.
We geven de spullen op de laatste dag voor de kerstvakantie weer mee
terug naar huis.
We kunnen ze niet bewaren op school omdat we hopen na de kerst snel
te kunnen verhuizen.

Geplande
evenementen
27 november
Kijkkwartiertje
5 december
Sinterklaas

8 december
ADV groep 1/2

Basisschool Uniek
Hoeven
LL: 0165-505086
RZL: 0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

Aan alle kinderen, papa’s en mama’s van
Basisschool Uniek in Hoeven.
Hoeven 24 november 2017.
Hallo lieve kinderen en beste ouders,
Namens Sinterklaas wil ik, de schrijf-Piet,
jullie laten weten dat Sinterklaas op dinsdag
5 december de hele dag in Hoeven zal zijn!
Hij brengt heel veel Pieten mee, zodat het weer een gezellig feest
wordt!
Om ervoor te zorgen dat niemand iets hoeft te missen, willen
wij alle kinderen van Basisschool Uniek vragen om op tijd
aanwezig te zijn:
- Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van locatie de Lindenlommer
mogen om 8.45 uur verzamelen op het plein van locatie de
Lindenlommer (er is geen inloop)
- Alle kinderen van groep 1 t/m 3 van locatie de Reuzelaar
mogen om 8.45 uur verzamelen op het plein van locatie de
Lindenlommer (er is geen inloop)
- Alle kinderen van groep 4 t/m 8 van locatie de Reuzelaar
mogen om 8.30 uur verzamelen in de klas. Samen met je juf
loop je naar de locatie Lindenlommer.
Sinterklaas komt bij locatie de Lindenlommer aan, omdat hij
z’n feest in Het Kompas gaat vieren. Op het schoolplein staan
vakken per groep getekend voor de kinderen. Uiteraard zijn alle
ouders ook van harte welkom. Wij willen u vragen aan de
zijkanten van het plein te gaan staan, zodat de kinderen alles
goed kunnen zien.
Na aankomst gaan de Sint en een aantal Pieten met alle
kleuters en juffen naar het Kompas.
Alle andere kinderen gaan met hun juf terug naar school.
Nadat de kleuters in Het Kompas geweest zijn, gaan de groepen
3, 4 en 5 samen met de juf naar Sinterklaas in het Kompas.
De groepen 6, 7 en 8 hebben een surprise middag in hun eigen
klas.

Op beide locaties zijn de hele dag Pieten aanwezig. We gaan er
met z’n allen weer een prachtig Sinterklaasfeest van maken!
Als je graag verkleed wilt komen, mag dat!
Ondanks het feit dat Sinterklaas een hele drukke dag voor de
boeg heeft, houden we de gewone schooltijd aan. Het is mogelijk
om over te blijven tussen de middag. Meld uw kind dan wel
aan via de site: https://kober.flexkids.nl/aanvraag
Alle kinderen kunnen op hun eigen locatie opgehaald worden.
(om 12 uur en om halfvier).
Met uitzondering van groep 5a van Juf Nienke. Haar kinderen
kunnen om 12 uur bij Het Kompas opgehaald worden. De
kinderen die niet opgehaald worden bij het Kompas, gaan met
de juf mee terug naar school.
Tot dinsdag 5 december!
Adios!
De schrijf-Piet

