
 

 

        Kansenkrant 
OKTOBER 27, 2017 JAARGANG 1, NUMMER 5 

 BS Uniek weer actief 
Na enkele weken van verhuizen en herverhuizen zijn we weer veilig 

geland in de panden van de Reuzelaar en de Lindenlommer. Alle 

klassen zijn weer zo goed mogelijk op orde en kinderen en 

leerkrachten zijn weer aan de slag gegaan. 

We hopen natuurlijk, dat we snel het goede nieuws krijgen, dat we 

in onze mooie nieuwe school mogen, maar één ding blijft voorop 

staan: veiligheid! 

 

Ouderbijdrage 
De dure feestdagen komen er aan, ook voor de oudervereniging 

van Uniek. De decembermaand brengt een aantal dure festiviteiten 

met zich mee. En daar is geld voor nodig. Gelukkig hebben al heel 

veel ouders hun bijdrage aan de OV overgemaakt. Bent u daar nog 

niet toe gekomen, wilt u dit dan nu gaan doen, zodat er voldoende 

middelen zijn om de decembermaand onvergetelijk te maken voor 

uw kinderen? 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.   

 

Informatie avond 16 november  

Op basisschool Uniek zijn we al volop bezig met het implementeren 

van PBS. De waarden zijn vastgesteld, data wordt verzameld en 

gedragsverwachtingen worden aangeleerd. Als ouders bent u vast 

benieuwd wat PBS nou eigenlijk inhoudt, wat we met de leerlingen 

oefenen en hoe u als ouders hier mee om moet gaan. Om u hier 

een beter beeld over te geven, is er op donderdag 16 november 

een informatie avond gepland. Tijdens korte workshops krijgt u 

o.a. informatie over verschillende onderdelen van PBS, ziet u hoe 

gedrag wordt aangeleerd, hoe de beloningssystemen werken en 

hoe we omgaan met ongewenst gedrag.  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien 

op de informatie avond!  
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Oudergesprekken 
We gaan dit schooljaar over naar twee rapporten. Dat betekent 

niet, dat er een oudergesprek gaat verdwijnen. Het eerste 

oudergesprek blijft maar dit noemen we voortaan een 

startgesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling en het leren van 

uw kind tot dan toe besproken. Ook kunt u uw verwachtingen en 

wensen voor het lopende schooljaar uitspreken. Als voorbereiding 

op dit gesprek, krijgen de kinderen op vrijdag 3 november een blad 

mee naar huis om in te vullen. 

We willen u vragen dit in te vullen en dit aan de juf terug te geven 

of mee te geven uiterlijk 10 november. Zo werken we samen aan 

de ontwikkeling van uw kind(-eren). Dit noemen we educatief 

partnerschap. Bij educatief partnerschap ondersteunen ouders en 

de school elkaar en proberen ze hun bijdragen zo veel mogelijk op 

elkaar af te stemmen. Doel is het leren, de motivatie en de 

ontwikkelingen van de kinderen te bevorderen. 

De term partnerschap geeft aan dat de relatie een wederzijds 

karakter heeft. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders 

richting de school, maar ook om een beweging van de school 

richting de thuissituatie. Het kind staat hierbij centraal. 

 

Bedankt 
We willen graag de algemeen directie van de Borgesiusstichting 

bedanken voor hun betrokkenheid en support. 

Ook willen we heel graag de gemeente en WVS bedanken voor alle 

hulp die is geboden om de schoolpanden weer toonbaar en stofvrij 

te maken. Onze ict’ers die ervoor hebben gezorgd dat we weer 

online zijn! Alle lof voor een aantal bedrijven, die er samen voor 

hebben gezorgd, dat in ijltempo de belangrijkste voorzieningen zijn 

getroffen:  

- Prowise: dank je wel dat jullie ons zo snel weer hebben 

voorzien van prachtige digiborden. 

- Heutink: dinsdagochtend om 8u00 stond de eerste 

vrachtwagen met schoolspullen al voor de deur. De 

chauffeur was al om 5u00 aan de slag gegaan. 

- Loket telefonie: de scholen zijn telefonisch weer 

bereikbaar. 

Ook jullie als ouders willen we bedanken voor jullie begrip en voor 

het meedenken, dat soms nodig was. 

We willen u met name danken voor het vertrouwen in de school, 

dat namens de ouders is uitgesproken door de Oudervereniging 

richting het team en de directie.  Inderdaad: de veiligheid van de 

kinderen is het allerbelangrijkste en wij willen die kinderen heel 

graag in hun oude vertrouwde omgeving opvangen zolang dat 

nodig is.  

En last but not least: Dank jullie wel voor de Kanjertraktatie, die 

we namens jullie allemaal kregen. 

Geplande 

evenementen 

1 november 

Hoofdluiscontrole 

3 november 

Kijkkwartiertje 

 

7 november 

Informatieavond groep 

8 

 

10 november 

ADV groep 1/2 

16 november 

PBS avond 

 
 



 

 

(Geen) werk mee 

Op de kalender staat gepland, dat de kinderen op vrijdag 3 

november as. Hun werkjes mee naar huis brengen. 

Omdat het grootste deel van het werk van de kinderen op de 

nieuwe school ligt, is dat niet erg zinvol. 

Zodra we de schriftjes beschikbaar hebben, wordt een moment 

gepland om de schriftjes mee naar huis te nemen. 

Deze dag staat er een kijkkwartiertje gepland wat natuurlijk wel 

doorgaat. U bent vast nieuwsgierig hoe de klas van uw kind er nu 

uitziet. 

 

Zwangerschapsverlof juf Saskia Halters 
Juf Saskia Halters is zwanger, zoals u weet. Zij gaat per 11 

november as. met zwangerschapsverlof. We wensen haar een heel 

fijne tijd met haar partner en over een poosje samen met hun 

kindje. We zijn heel benieuwd of het een jongetje of een meisje 

gaat worden! 

 

Hoofdluiscontrole 
Op de woensdag na een vakantie vindt u steevast op de kalender 

een hoofdluiscontrole gepland. 

Omdat de start na de herfstvakantie toch al anders was dan anders 

wilden we de rust in de groepen niet meteen verbreken met een 

hoofdluiscontrole. De controle vindt nu plaats op woensdagochtend 

1 november. Wil u de kinderen zo veel mogelijk met losse haren en 

zonder gel naar school laten gaan? 

 

Groepen 8 
Op dinsdagavond 7 november wordt voor de ouders van de 

leerlingen uit de groepen 8 de voorlichtingsavond gehouden m.b.t. 

het voortgezet onderwijs. Deze ouders worden daar binnenkort 

verder over geïnformeerd. 

We wensen de kinderen en hun ouders veel wijsheid bij de 

schoolkeuze. 

 

Voorlichting van de NS op BS Uniek 
Maandag 30 oktober as. zullen de voorlichters van de NS onze 

groepen 8 bezoeken. Het doel van dit bezoek is de kinderen 

bewust te maken van de noodzaak van respectvol en 

verantwoordelijk gedrag in en richting het treinverkeer. Door zowel 

leerlingen als leerkrachten wordt dit bezoek als zeer zinvol en 

indrukwekkend ervaren. We zijn dan ook heel blij met het jaarlijkse 

aanbod van de NS. 

 

 

 



 

 

Jeugdverpleegkundige GGD 
Mijn naam is Lieke van Son, 

jeugdverpleegkundige bij GGD West-Brabant. 

Sommige ouders kennen mij misschien al wel van het 

consultatiebureau.  

De komende tijd kunnen jullie mij tegenkomen tijdens het ophalen 

van jullie zoon of dochter.  

Ik ben er op dat moment voor een praatje of vragen van jullie, je 

zoon of dochter, of van de leerkrachten. Heb je een vraag of wil je 

iets delen? Spreek me gerust aan! 

 

Openingstijden bibliotheek 

De openingstijden van Het Servicepunt Hoeven met ingang van 

maandag 30 oktober zijn a.s. als volgt: 

Maandag 13.15-16.15 (onbemand) 

Dinsdag 14.00-16.00 (bemand) 

Woensdag 9.00-12.00u (onbemand) 

Donderdag 10.00-12.00u (bemand) 

Vrijdag 13.15-16.15u (onbemand) 

 

Sjors Sportief en Sjors Creatief 
Lieve Kinderen van Halderberge, 

Ook dit jaar heeft de gemeente Halderberge 

weer als doel om op laagdrempelige wijze 

sport en cultuur onder de schoolgaande 

jeugd (groep 1 t/m 8) te stimuleren. Begin 

dit kalenderjaar hebben jullie daarom vanuit 

de Gemeente Halderberge allemaal een 

boekje mogen ontvangen voor Sjors Sportief 

& Creatief. Omdat de meeste verenigingen en organisaties hun 

aanbod tot de zomervakantie hadden ingepland willen we jullie er 

nogmaals aan herinneren dat verschillende verenigingen en 

organisaties  ook ná de herfstvakantie meerdere  leuke activiteiten 

voor jullie hebben!  

Deze week (week 41) zullen jullie daarom allemaal een flyer 

ontvangen waarop allerlei nieuwe activiteiten zullen staan waar 

jullie je voor in kunnen schrijven! Elke 10e inschrijver zal een leuke 

verrassing ontvangen van de gemeente Halderberge en voor de 

klas met de meeste inschrijvingen hebben we voor iedereen een 

gave keycoard! 

Grijp dus deze unieke kans aan om eens rond te kijken in het 

activiteitenaanbod binnen onze gemeente en alvast heel veel 

plezier! 

Met sportieve groet, 

Jikke Knipping & Polle Paantjens 

Combinatiefunctionarissen Sport  

Gemeente Halderberge 

https://www.ggdwestbrabant.nl/


 

 

 

Basisschool Uniek 

’t Groot Stuk 3 

4741 TX Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 

www.bs-uniek.nl 

mailto:info@bs-uniek.nl


 

 

 
 

 

 

 

 

 


