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Voor u ligt de allereerste uitgave van de Kansenkrant!
Vorige week hebben we de kinderen gevraagd een passende naam te
bedenken voor de nieuwsbrief van basisschool Uniek. We hebben heel
veel leuke ideeën gekregen! Bedankt! De naam ‘De Kansenkrant’ is
bedacht door Paloma Heeren uit groep 7!
Het ontwerp is gemaakt door juf Suzan Peters. We zijn hen beiden zeer
dankbaar voor deze mooie inbreng!
Regelmatig zullen wij u als ouder informatie geven via deze nieuwsbrief.
We hopen dat u het nieuws iedere keer met veel belangstelling zult
lezen.

Hoofdluiscontrole
In de eerste schoolweek heeft de hoofdluis brigade alle kinderen van BS
Uniek gecontroleerd op hoofdluis. De conclusie was geweldig!!! Bijna
geen luisje te bekennen. Laten we zorgen dat dat zo blijft.
Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan
iedereen overkomen. Luizen lopen via het haar over van hoofd naar
hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in
de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans
hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden
bij elkaar houden. Wilt u meer weten over het voorkomen en behandelen
van hoofdluis, kijk dan op www.rivm.nl/hoofdluis
We kunnen nog versterking voor de Luizenbrigade gebruiken. Wilt u ons
helpen met het bestrijden van die kriebels, geef u dan op bij Patricia
Roozen of bij de directie van de school.

Plusklas
Vandaag is de plusklas Hoeven weer van start gegaan.
Elke dinsdagochtend werken er 18 kinderen van
basisschool Uniek aan filosofie, vreemde talen
(volgende week starten we met Turks!) en een
wisselend thema, dit keer is dat –uiteraard- ‘bouwen’!
In deze plusklas zitten (maximaal 20) kinderen van groep 6 t/m 8 die
meerdere malen achter elkaar bij de cito-toetsen hoge scores hebben
behaald op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en woordenschat.
Niet alleen zijn deze scores belangrijk, er kan daarnaast ook sprake zijn
van specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken zoals kritisch en
creatief denken, perfectionisme en een sterk ontwikkeld
rechtvaardigheidsgevoel. Wij gaan over tot plaatsing als wij
(plusklasleerkrachten, IB’er en groepsleerkrachten) het vermoeden
hebben dat een kind baat heeft bij de plusklas als het gaat om:
 De ontwikkeling van het denken (logisch, kritisch en creatief)
 De ontwikkeling van het doen (doorzettingsvermogen, planning,
organisatie, taakgerichtheid)
 De ontwikkeling van het voelen (omgaan met faalangst,
accepteren dat je je soms anders voelt)

Gymlessen
Volgens afspraak komen de kinderen, die ’s morgens of ’s middags
beginnen met een gymles meteen naar de Parrestee. Kinderen die de
ochtend of middag eindigen met een gymles, mogen vanuit de Parrestee
naar huis of daar worden opgehaald. Om u goed te informeren daarover
vindt u hieronder het gymrooster van de beide locaties, zodat u zeker
weet waar uw kind start of eindigt op de gymdag. Let op: de kinderen
gymmen twee keer per week!
Maandag:

09.45-10.30 uur: groep 8a - groep 6a
10.30-11.15 uur: groep 4c - groep 6b
11.15-12.00 uur: groep 3a - groep 4b
13.15-14.00 uur: groep 7c - groep 3b
14.00-14.45 uur: groep 5a - groep 5b
14.45-15.30 uur: groep 7a - groep 4a (juf Suzan)

Dinsdag:

13.15-14.00 uur: groep 7b - groep 5a
14.00-14.45 uur: groep 6a - groep 7c
14.45-15.30 uur: groep 8a - groep 6c

Vrijdag:

09.45-10.30 uur: groep
10.30-11.15 uur: groep
11.15-12.00 uur: groep
13.15-14.00 uur: groep
14.00-14.45 uur: groep
14.45-15.30 uur: groep

6c
5b
3b
4a
4b
6b

-

groep
groep
groep
groep
groep
groep

7a
4c
3a
8b (juf Pien)
8a
7b

Schooltijden
De inlooptijden zijn van 8.35 uur tot 8.50 uur en ’s middags van 13.05
uur tot 13.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen direct naar binnen
gaan als zij op het schoolplein komen. Het is echter niet de bedoeling
dat de kinderen eerder op het schoolplein zijn. Houdt u daar rekening
mee?
’s Middags wachten de kinderen bij de poort of bij de streep op het
schoolplein zodat we goed overzicht houden over de kinderen die
overblijven. De kinderen van groep 2 t/m 8 komen alleen naar binnen.
Heeft u een mededeling voor de juf die niet kan wachten tot na
schooltijd, dan mag u natuurlijk eventjes mee naar binnen.

Gezonde traktatie
We vinden het belangrijk dat de kinderen op basisschool Uniek gezond
‘snacken’. De gezondheid van de kinderen staat bij u en ons team
voorop. Daarom verwachten we van de kinderen dat zij het hele jaar
door als tussendoortje fruit/groente en/of drinken meenemen en geen
koeken. Denk aan een appel, perzik, komkommer, wortels etc. Een
lekker stuk fruit of groente met daarbij een beker of flesje water (geen
pakjes om het milieu te sparen) of fris zonder prik.
Wilt u ook met de traktatie rekening houden met ons beleid? Een
gezonde traktatie is voor kinderen net zo lekker!
Alle kinderen mogen onder schooltijd trakteren en de traktatie op eten.

Overblijven Kober kinderopvang
Geplande
evenementen
13 september
Kijkkwartiertje
20 september
Studiemiddag PBS

22 september
ADV groep 1 t/m 4

Zoals u eerder bent geïnformeerd gaat Kober kinderopvang het
overblijven verzorgen op de nieuwe brede school Uniek in Hoeven. We
waren uitgenodigd om op de informatieavonden uit te leggen hoe het
overblijven bij Kober geregeld is. Wij vinden het fijn dat onze
presentaties op beide avonden zo goed bezocht zijn. Voor de ouders die
niet bij de uitleg van het overblijven aanwezig konden zijn, hebben we de
presentatie bijgevoegd. Vanaf aanstaande maandag 11 september kunt u
de kinderen als volgt aanmelden voor het overblijven bij Kober
kinderopvang (per 23 oktober 2017):
- Gaat uw kind voor het eerst overblijven bij Kober kinderopvang: Meld
uw kind dan aan via www.kober.flexkids.nl/aanvraag
- Bent u al klant bij Kober kinderopvang: Meld uw kind dan aan via
www.kober.flexkids.nl met de inloggegevens van uw "Mijn Kober
account"
Cleo Stammers wordt overblijfcoördinator op brede school Uniek. Cleo is
als pedagogisch medewerker werkzaam op de unit van Kober
kinderopvang in Hoeven. Omdat zij met name werkt in de voorschoolseen naschoolse opvang, krijgen we met de tussenschoolse opvang erbij
een goed beeld van uw kind gedurende de dag. Vanaf 23 oktober is Cleo
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens het overblijven op
school aanwezig. Indien u al vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u het
haar direct e-mailen op overblijvenuniek@kober.nl.

Taken intern begeleiders
De taken van de intern begeleiders zijn dit schooljaar als volgt verdeeld:
Juf Debbie (groep 6/7/8): dinsdag, woensdag en donderdag
Juf Eline: (groep 1/2/4/5) maandag t/m vrijdag
Juf Carina: (groep 3) maandag
De intern begeleiders zijn wisselend op beide locaties aanwezig.

Parkeren

Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

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?
Locatie Reuzelaar: Wilt u er alstublieft rekening mee houden, uit
veiligheid voor alle kinderen van basisschool Uniek dat u niet mag
parkeren op of binnen 5 meter van een zebrapad? We willen graag dat
alle kinderen veilig naar school en naar huis kunnen gaan. Parkeer op
afstand voor de veiligheid van uw kind.
Op het schoolplein mag u met de fiets aan de hand of te voet uw kind op
komen halen.
Locatie Lindenlommer: U kunt parkeren op de parkeerplaatsen in de
Kloosterstraat of op het terrein bij de Aldi.
De ouders van de kinderen in de groepen 1,2 en 3 mogen hun kind
ophalen op het schoolplein.
U kunt wachten achter de witte lijn. De poort gaat om 11u50 open.
We rekenen op uw medewerking!

Kijkkwartier
Op woensdag 13 september staat om 12.15 uur het eerste kijkkwartiertje
gepland. Komt u ook even een kijkje nemen samen met uw kind?

Thee
Tijdens de overblijf zal er voor de kinderen thee en water geschonken
worden.

Allergie
Vrijwel bij elke activiteit op school krijgen de kinderen iets te drinken
en/of te eten. Ook de traktaties van de kinderen mogen op school
opgegeten worden. Het is daarom van belang dat wij op de hoogte zijn
van beperkingen die uw kind heeft in verband met allergie of
dieetvoorschriften. Om de lijst weer up to date te maken willen we u
vragen de naam van uw kind en de groep met een duidelijke uitleg van
de allergie te mailen naar juf Stefanie: s.melissen@borgesius.net

Website
De website is nog niet online maar op onze facebookpagina kunt u de
laatste nieuwtjes zien! Doet u ook een goed bod op de speeltoestellen?

Verhuis
In de kalender ziet u twee data staan voor verhuis.
We gaan er vanuit dat we op die dagen de inboedel van de school gaan
verhuizen. Dan zijn de kinderen op deze dagen vrij.
Op dit moment lijkt het dat deze data blijven staan.
Dus u mag er vanuit gaan dat dit vrije dagen worden voor de kinderen.

Communicatie
Op dit moment zijn er soms nog wat onduidelijkheden.
Vraag dit direct aan de groepsleerkracht. Probeer dit niet via ouders te
weten te komen, want hierdoor ontstaat ruis. Ook als u echt iets te
vragen heeft, loop dan even binnen bij de groepsleerkracht na schooltijd.
Probeer de mail alleen te gebruiken voor korte mededelingen, maar niet
voor echte vragen. Dan is een persoonlijk gesprek veel fijner.

Kledinginzameling
Dit schooljaar wordt de kleding ingezameld op maandag 2 oktober 2017
en donderdag 12 april 2018.Tegen die tijd hoort u daar meer over.

