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Veranderingen 
U merkt vast regelmatig dat er veranderingen plaatsvinden op basisschool 

Uniek. 

De ene keer heeft dit te maken met de fusie, de andere keer heeft dat te maken 

met de verhuizing, of met het nieuwe gebouw en weer een andere keer heeft dit 

te maken met visie. 

U begrijpt dat alle besluiten rondom deze veranderingen niet zomaar genomen 

worden. Dit heeft altijd een reden die gebasseerd is op bepaalde argumenten. 

Gelukkig zijn er verschillende partijen die met ons meedenken. 

De ene keer is dit de stuurgroep, de andere keer is het hele team betrokken bij 

besluiten die genomen worden. Maar ook de ouders geven ons input via de 

medezeggenschapsraad of de oudervereniging. 

Natuurlijk ervaart u de ene verandering als positiever als de andere. Maar we 

hopen op uw begrip dat er bij een fusie veranderingen plaats moeten vinden. 

 

Stuurgroep 

Dit schooljaar zijn we gestart met een stuurgroep. 

De stuurgroep bestaat uit een team van vier leerkrachten uit de verschillende 

bouwen en drie directieleden.   

We maken een onderscheid in verschillende bouwen: 

Onderbouw: groep 1/2/(3) 

Middenbouw: groep (3)/4/5/(6) 

Bovenbouw: groep (6)/7/8 

Samen met de stuurgroep bereiden we de team/bouwvergaderingen voor die dit 

schooljaar gepland zijn.  

Tijdens een team/bouwvergadering worden er allerlei zaken besproken die 

betrekking hebben op de dagelijkse gang van zaken. 

Maar ook vernieuwingen of aanpassingen in ons onderwijs staan regelmatig op 

de agenda. 

De stuurgroep denkt samen met de directie na over beleidsmatige zaken. 

Afwegingen worden gemaakt om vervolgens tot een passend besluit te komen. 

Oproep verkeersbrigadier 
Na de herfstvakantie is het zover! We gaan samen in onze nieuwe BS Uniek in 

“Het KansenRijk”. 

Omdat we allemaal naar één locatie gaan, zal de verkeersstroom naar en van de 

school groot zijn. We willen er voor zorgen, dat de schoolomgeving toch uiterst 

veilig is voor de kinderen. Daarom zijn we op zoek naar ouders/ grootouders/ 

verzorgers die zich op willen geven als verkeersbrigadier om de twee grote 

oversteekpunten in “Achter het Hof” en op de “Bovendonksestraat” te 

beveiligen. 

Als u zich op wilt geven: Onder aan de nieuwsbrief vindt u een strookje, dat uw 

kind kan inleveren bij de leerkracht. Kruis aan op welke dagen en welke tijden u 

beschikbaar bent. U hoort dan van ons of en wanneer we u kunnen inroosteren. 

Alvast hartelijk bedankt!  
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Open verkoop 

Nog een 3 tal weken te gaan..... 

We zijn her en der al volop aan het inpakken/weggooien/opruimen geslagen! 

Er zijn  spullen die niet meegaan naar de nieuwbouw, maar die u wellicht 

kunt/wilt gebruiken. 

We vragen voor de spullen een kleine bijdrage die ten goede komt aan alle 

kinderen op basisschool Uniek. 

Heeft u interesse, geef het dan door aan juf Helma. 

Op vrijdag 13 oktober zal er een open verkoop plaatsvinden op locatie 

Lindenlommer: 13u30-15u00 en op locatie Reuzelaar: 13u30-15u00 

we zien u graag dan! 

Oproep vrijwilligers overblijven 
 

 

Verkeer 
Herinnering: we willen u er nadrukkelijk aan herinneren dat we u vragen NIET te 

parkeren rondom de school, op de stoep, op het schoolterrein of nabij het 

zebrapad. 

Dit brengt de veiligheid van uw kind en andere kinderen in gevaar. 

Laten we hier alstublieft allen verantwoordelijk mee omgaan! 

Namenlijst 
De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben besloten dat de 

huidige wetgeving niet langer aansluit op de constante veranderingen in de 

digitale wereld.  

Per 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat er strenger toezicht wordt gehouden. 

Er is nu een overgangsperiode, bedoeld om organisaties de kans te geven zich 

voor te bereiden op de nieuwe wet. 

Om deze reden hebben we er voor gekozen om geen adressenlijsten mee te 

geven aan alle kinderen van basisschool Uniek. 

Hoe we hier in de toekomst mee om kunnen en mogen gaan, zullen we later 

bekijken. We hopen op uw begrip. 

 

Geplande 

evenementen 

1 oktober 

Start 

Kinderboekenweek 

5 oktober 

School gesloten i.v.m. 
staken 

6 september 

ADV groep 1/2 
 

12 oktober 
School gesloten i.v.m. 

verhuizing 
 

13 oktober 
School gesloten i.v.m. 

verhuizing 

 



 

 

Schoolreisje 
Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 5 t/m 7 op schoolreisje. 

De bestemmingen houden we nog even geheim maar we kunnen u al wel 

vertellen dat het een educatief tintje krijgt. 

De groepen 1 t/m 4 en 8 krijgen een Doe-dag aangeboden op het terrein van BS 

Uniek.  

Samen met de kinderen gaan we spelletjes doen binnen een thema. Groep 8 

krijgt hierin een belangrijke rol. 

Voor deze constructie hebben we gekozen omdat in het verleden de bijdrage 

voor het schoolreisje niet toereikend was voor de hele school.  

Ieder schooljaar werd er geld bijgelegd om dit uitstapje te kunnen bekostigen. 

Met een leerlingaantal van minimaal 500 leerlingen is dit niet meer haalbaar. 

Omdat we de bijdrage voor ouders niet gigantisch op willen laten lopen, hebben 

we gekozen voor deze oplossing. 

We zijn van mening dat we op deze manier voor de hele school een fijne dag 

kunnen organiseren die betaalbaar blijft voor zowel ouders als school.  

 

Inloop 
Na de herfstvakantie hopen we het nieuwe gebouw te kunnen betrekken met 

wel 500 leerlingen. 

Het gebouw wordt ontzettend mooi en groot! 

Helaas zal het schoolplein minder groot worden dan we gewend zijn.  

Ook het aantal ingangen is beperkt. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om met een inloop te gaan werken waarbij 

de kinderen gelijk naar binnen gaan als ze op school komen. 

Op deze manier zorgen we voor een natuurlijke stroom van leerlingen in het 

gebouw.  

De juf is op het moment van inloop in de klas en voor alle kinderen is duidelijk 

wat zij in die tijd mogen doen. 

Natuurlijk mogen de kinderen dan ook even een praatje maken met de juf om 

de dag rustig op te starten. 

Dan kan er dus niet meer gespeeld worden op het plein voor schooltijd, 

omdat we dan geen surveillanten over hebben.  

Kledinginzameling 
Op maandag 2 oktober is de kledinginzameling. Ditmaal wordt de kleding opgehaald op 
locatie de Lindenlommer. Heeft u de kasten al opgeruimd of gaat u dit volgende week 
nog doen, lever dan de opgeruimde kleding in voor school.  
Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen naar de vrachtauto. 

Wat wordt er  ingezameld? 
- Alle draagbare boven – en onderkleding 

- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, 

kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

U doet toch ook mee? Zo sparen we weer om mooie dingen voor de school te kopen.  
 

Inzamelingen 
Naast kleding vragen we ook om batterijen en toners in te leveren op school. Hiermee 
sparen we ook gled om extra speelgoed en spelletjes te kopen voor de kinderen. Doet u 

mee? Elke euro is er één.  
 

 



 

 

 

  

Verkeersbrigade 
 
 

Ja, ____________________________________________(naam), ouder van  

 

 

____________________________________________ uit groep__________ 

 

 

wil graag tijd beschikbaar stellen als verkeerbrigadier en er zo mede zorg voor 

dragen, dat de veiligheid van de kinderen rond de school beter gewaarborgd 

wordt. 

 

Ik ben de volgende tijden beschikbaar: 

 

O Maandag        O 8u30  O 12u00  O 13u00   O  15u30 

 

O Dinsdag          O 8u30  O 12u00  O 13u00   O  15u30 

 

O Woensdag      O 8u30  O 12u15    

 

O Donderdag     O 8u30  O 12u00  O 13u00   O  15u30 

 

O Vrijdag            O 8u30  O 12u00  O 13u00   O  15u30 

 

 

 

 

 
 
 
 


