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Sleuteloverdracht BS Uniek
Vandaag, maandag 2 oktober 2017, is een belangrijke dag voor BS Uniek.
Vanmiddag om 15u00 wordt Het KansenRijk opgeleverd en krijgen we de
sleutels van dat prachtige nieuwe gebouw.
Wat een feest om in zo’n gebouw te mogen werken, samen met jullie
kinderen.
We kunnen niet wachten om het aan iedereen te laten zien!
En dat gaat natuurlijk ook gebeuren!
De volgende data zijn in het kader daarvan voor u en voor ons heel
belangrijk!

- Donderdag en vrijdag 12 en
13 oktober
- Zondag 22 oktober
- Woensdag 29 november
- Donderdag 30 november
- BS Uniek offline
- Staken op donderdag 5
oktober
- Kinderboekenweek 2017

Woensdag 11 oktober
Op deze dag mogen de kinderen van BS Uniek onder begeleiding van hun juf
onder schooltijd hun eigen spulletjes in speciaal daarvoor gemaakte tassen
naar Het kansenRijk gaan brengen. Zij kunnen dan kennis maken met het
nieuwe gebouw en hun nieuwe lokaal. We slaan dan twee vliegen in één klap
want dat is meteen het startsein voor de verhuis. De eigen spulletjes van de
kinderen zijn dan in ieder geval al over!
Donderdag en vrijdag 12 en 13 oktober
De kinderen zijn vrij, zodat de verhuizers alle spullen veilig kunnen verhuizen
en de juffen die nieuwe school in kunnen richten.
Zondag 22 oktober
Natuurlijk bent u als ouders ook heel benieuwd hoe de school er van binnen
uit ziet. Daarom stellen we de school op , de laatste dag van de
herfstvakantie, zondagochtend 22 oktober, open voor de ouders en de
kinderen. U kunt dan als gezin deel nemen aan een rondleiding. U kunt dan
kennis maken met Het KansenRijk en zien in wat voor een prachtige
omgeving uw kind(eren) les gaan krijgen. Over het programma van deze dag
hoort u later meer.
Woensdag 29 november
De officiële opening van Het KansenRijk. Voor de kinderen en genodigden is
er een feestelijk programma, waar u later meer over hoort.
Donderdag 30 november
De school is na schooltijd open voor alle belangstellenden. Ook hierover krijgt
u t.z.t. meer informatie.
BS Uniek is offline
In verband met het verplaatsen van ons digitale netwerk naar Het KansenRijk
zal de school vanaf woensdag een aantal dagen digitaal niet bereikbaar zijn.
Wilt u daar rekening mee houden als u de leerkrachten wilt informeren. Loop
even langs tijdens de inloop of geef even een briefje mee, zodat de leerkracht
toch op de hoogte is.
Staken op donderdag 5 oktober
Nog even voor de zekerheid: donderdag 5 oktober staken de leerkrachten van
het basisonderwijs. De leerkrachten van BS Uniek nemen deel aan de staking.
De school is dus de hele dag gesloten. Vrijdag 6 oktober zijn we er weer
gewoon!

Kinderboekenweek 2017.
Het wordt griezelen van 4 tm 15 oktober.
Dan vindt namelijk de jaarlijkse kinderboekenweek plaats met
het thema:
Gruwelijk eng.
Dat belooft een erg spannend weekje te worden voor jong en
oud, want… je bent nooit te oud om te griezelen! Monsters,
spoken, zombies, de boekhandel en bibliotheek staan vol met
spannende en griezelige boeken waarin allerlei engerds een rol
spelen.
Maar ook op school gaan we griezelen: alle leerlingen mogen
4 oktober griezelig verkleed naar school komen als ze
dat willen.
Tijdens de kinderboekenweek worden er griezelige, spannende
verhalen (voor)gelezen en geschreven.
Bovendien nemen leerlingen uit de groepen 7 en 8 deel aan de
voorrondes
voor de voorleeswedstrijd.
Na de herfstvakantie zullen de 5 klassenwinnaars, in onze
nieuwe school, voor een deskundige jury strijden voor de titel
‘schoolkampioen voorlezen’.
Alle kinderen zouden in hun extra
lange herfstvakantie naar de
bibliotheek kunnen gaan om
spannende boeken te lenen; iedereen
is immers gratis lid.
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Kinderboekenweekgeschenk
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar een
Kinderboekenweekgeschenk, dat je tijdens de
Kinderboekenweek gratis krijgt bij besteding van € 10,- of meer
aan kinderboeken!
Dit jaar is dat het boek Kattensoep van Janneke Schotveld,
over een razend spannend mysterie dat opgelost moet
worden.
Ook is er de mogelijkheid om het Spookhuis Hoeven te
bezoeken: daar is een Indoor spooktocht voor kinderen én
volwassenen!
De deuren van Spookhuis Hoeven gaan open op zaterdag 28
oktober 2017!
Met nieuwe acts en een andere route, maar natuurlijk ook nu
weer met onvoorspelbare spoken en onverwachte
schrikmomenten voor alle leeftijden!
http://www.spookhuishoeven.nl/

