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Schoolfruit 

We zijn blij u te kunnen vertellen dat we weer zijn ingeloot voor het schoolfruit. 
Dat betekent dat vanaf week 46 de kinderen drie keer per week fruit ontvangen 
op school.  Verdere info volgt. 
 

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar   
De GGD West-Brabant heeft in week 39 een jeugdenquête verstuurd naar bijna 

19.000 ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De 
vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving 
van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten 
betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de 
behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe 
mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl. 
 

Opening gebouw ‘Het Kansenrijk’ 
Om u als ouders de kans te geven het gebouw te bekijken voordat uw kind 
start, nodigen wij u uit op de open ochtend. Leest u de bijlage bij deze mail 

goed door zodat u precies weet wat de bedoeling is. 
 

PBS 
In week 37 en 38 hebben er in het kader van PBS op school datametingen 
plaatsgevonden. Dit houdt in dat we het gedrag van de kinderen op bepaalde 
plekken in de school meten om te zien of er een gedragsregel is die nog wat 

meer aandacht nodig heeft. We hebben nu met name gekeken of de kinderen 
tijdens de inloop (’s ochtends van 8.35 tot 8.50 uur en ’s middags van 13.05 tot 
13.20 uur) meteen naar binnen gaan naar hun eigen klas. Wij vinden dit 

belangrijk, omdat we willen zorgen voor een natuurlijke stroom van leerlingen 
in het nieuwe gebouw. Het nieuwe schoolplein is namelijk minder groot dan we 
gewend zijn en ook het aantal ingangen is beperkt. Een natuurlijke stroom van 
leerlingen is dan het prettigst. 
In week 37 en 38 is gemiddeld 8% van de leerlingen niet meteen naar binnen 
naar de eigen klas gegaan. Dit betekent dat er gemiddeld 38 leerlingen een 

langere tijd buiten zijn gebleven en niet meteen naar binnen naar de eigen klas 
zijn gegaan. 
De komende weken gaan we ons richten op verbetering. In week 40 wordt de 
gedragsregel Tijdens de inloop gaan we meteen naar binnen, naar onze eigen 
klas gepresenteerd en wordt de bijbehorende les in iedere klas gegeven. Deze 
gedragsregel zal twee weken lang centraal staan. Na deze periode zullen er 
opnieuw datametingen plaatsvinden, omdat te bepalen of er vooruitgang 

zichtbaar is. In de school zullen dan thermometers opgehangen worden, waarop 

te zien is hoeveel leerlingen er tijdens de inloop niet meteen naar binnen, naar 
de eigen klas zijn gegaan. We hopen uiteraard een flinke daling te zien ten 
opzichte van de data die we in week 37 en 38 verzameld hebben. Laten we er 
met z’n allen voor zorgen dat we tijdens de inloop meteen naar binnen en naar 
onze eigen klas gaan! 
 

Te koop 
Er is nog volop te koop! Kom daarom ook naar de open verkoop op vrijdag 13 

oktober om 13.30 uur.   
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Belangrijke 

data 

11 oktober 
Verhuizing met de 

kinderen 
 

12 oktober 

School gesloten 
i.v.m. verhuizing 

 
13 oktober 

School gesloten 
i.v.m. verhuizing 

Open verkoop  

13.30 – 15.00 uur 
 

22 oktober  
Opening nieuw 

gebouw voor ouders 
en kinderen 

 
23 oktober 

Start in het nieuwe 
gebouw 
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Overblijven Kober kinderopvang 

Zoals u eerder bent geïnformeerd gaat Kober kinderopvang het overblijven 
verzorgen op de nieuwe brede school Uniek in Hoeven.  

U kunt uw kind nog steeds aanmelden voor de overblijf. 

- 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" 
Vanaf 23 oktober is Cleo Stammers (overblijfcoördinator) 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. 
Uw kind kan meteen vanaf maandag 23 oktober overblijven in het nieuwe 
gebouw. De kinderen die overblijven wachten om 12.00 uur in hun eigen 
klaslokaal op de overblijf juf. De overblijf juf neemt de kinderen dan mee naar 
het klaslokaal waar ze samen de boterhammen opeten. 
Om 12.30 uur gaan de kinderen nog lekker even buitenspelen. Om 13.00 uur 

brengt de overblijf juf alle kinderen weer naar de klas en mogen zij net als alle 
andere kinderen die dan ook weer naar school komen een werkje doen wat met 
de leerkracht is afgesproken. 

 
Nieuws uit de MR 
Het nieuwe schooljaar is ook voor de medezeggenschapsraad van Basisschool 
Uniek begonnen. Dinsdag 26 september jl. zijn we voor de eerste keer in de 
nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Een vergadering die in het teken 
stond van de vorderingen en de oplevering van de nieuwbouw en de plannen 
rondom de verhuizing. Een belangrijk aandachtspunt is de verkeersveiligheid 
rond Het Kansenrijk. De werkgroep verkeer regelt diverse activiteiten om vanaf 
de verhuizing meteen goed en veilig van start te gaan. Het goede voorbeeld 

geven vanaf het begin en ouders spelen hier natuurlijk een belangrijke rol in.  
Zo gauw de website van de school online is, vindt u hier meer informatie over 
de MR. Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen en reacties 
via: mr.bsuniek@borgesius.net. 
 

PBS in groep 3A 
In groep 3A zijn we al goed aan het oefenen met de waarden van PBS. 
Zo hebben we met de hele groep geoefend hoe we goed in de rij moeten staan. 
We kregen hierbij een voorbeeld van groep 5. 
De kinderen deden het goed na en mochten het daarna ook even lekker heel 
fout doen. 

Dat vonden ze erg leuk! Daarna lieten wij aan groep 5 zien hoe goed wij het al 
konden. We konden elkaar veel complimentjes geven! 
In de klas geven we elkaar ook veel complimenten en proberen Juf Vivian en Juf 
Saskia de kinderen op een positieve manier bij te sturen: 
“Wat knap dat jij er al aan denkt om je fruit binnen te zetten.” Een ander kind 
dat dit hoort gaat dan ook snel zijn fruit binnen zetten en krijgt ook een 
compliment. 

Zo werken wij op een prettige, positieve manier aan het aanleren van de 
waarden en de regels die daarbij horen. 

 
Looproute nieuw gebouw 
Na de vakantie komen de kinderen via verschillende ingangen naar binnen en 

gaan zij via dezelfde ingang weer naar buiten. Om alles in goede banen te 
leiden ziet u hieronder de verdeling:  
Ingang 1: Helemaal links (sportpark) 
Ingang 2: Midden (hoofdingang) 
Ingang 3: Helemaal rechts (Parrestee) 
 

Ingang 1: Groep 1/2a - groep 1/2 b - peuterspeelzaal 
groep 5a – groep 5b – groep 6c 
Ingang 2: groep 1/2c – groep 1/2 d -  Groep 3a 
groep 6a – groep 6b – groep 7b – groep 7c 
Ingang 3: groep 3b – groep 4a – groep 4b – groep 4c 
groep 7a – groep 8a – groep 8b 

http://www.kober.flexkids.nl/aanvraag
mailto:overblijvenuniek@kober.nl
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Klassenouder 
We zijn heel blij weer volop aanmeldingen te hebben ontvangen van 

ouders die graag klassenouder willen zijn. Omdat we per groep 

meerdere aanmeldingen hebben ontvangen, zullen een aantal ouders 

deze taak samen op zich nemen. Hieronder ziet u de ouders die het 

aanspreekpunt zijn.  
Groep Juf  Klassenouder aanspreekpunt 

½ A  Juf Rina 
Juf Astrid 

Mevrouw D. Boeren 
Mama van Jill 

½ B  Juf Margot 

Juf Wendy 

Mevrouw K. de Wit 

Mama van Loek 

½ C  Juf Anke B 
Juf Wendy 

Mevrouw S. de Bont 
Mama van Robin de Bont 
 

½ D  Juf Lia 
Juf Honoréé 

Mevrouw S. Zandbergen 
Mama van Amber 

3 A  Juf Saskia W 
Juf Vivian 

Mevrouw van Gaalen 
Mama van Kylie 

3 B  Juf Fenne 
Juf Carina 

Mevrouw P. Roozen 
Mama van Thomas  

4 A  Juf Annette 
Juf Toos 

Mevr. de Vos,  
Mama van Imme  

4 B  Juf Bep 

Juf Martine 

Mevrouw Schouw  

Mama van Phaedra 
 

4 C  Juf Janne 
Juf Sanne 

Mevrouw B. van Guldener 
Mama van Skanne  

5 A  Juf Nienke Mevrouw D. Moelands  

Mama van Fabian 

5 B  Juf Judith 
Juf Hanneke 

Mevrouw L. Baars 
Mama van Merle 

6 A  Juf Henriëtte We zijn nog dringend op zoek naar een 
klassenouder! 

6 B  Juf Ans 
Juf Monique 

We zijn nog dringend op zoek naar een 
klassenouder! 

6 C  Juf Saskia H 
Juf Kim 

Mevrouw I. Beenakkers 
Mama van Jorn 

7 A  Juf Dymph 

Juf Anke de J. 

Mevrouw Bons 

Moeder van Valerio 

7 B  Juf Esther 
Juf Annet K. 

Mevrouw M. van Loon  
Mama van Fenne 

7 C  Juf Sharona Mevrouw I.van Baal 
Mama van Maxime  

8 A  Juf Ingrid 

Juf Pien 

Mevrouw S. van Keulen 

Mama van Dani 

8 B  Juf Suzan 
Juf Marike 

Mevrouw T. Melissen 
Mama van Milou 
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