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 BS Uniek 
Inmiddels raken we weer aardig thuis op de twee locaties Reuzelaar en 

Lindenlommer. Het onderwijs aan de kinderen komt weer goed op de rails, we 

kunnen langzamerhand weer beschikken over de materialen, die we nodig 

hebben om goed les te kunnen geven. We doen er alles aan om de ontwikkeling 

van de kinderen optimaal te begeleiden. 

 

Telefoonnummers 
Locatie de Lindenlommer: 0165 505086 

Locatie de Reuzelaar: 0165 791011 

Ziekmeldingen doorgeven via bovenstaande telefoonnummers. 

 

 

Website 
 

 

 

 

 

 

U kunt ons vinden onder www.bs-uniek.nl 

Ga gauw eens kijken. De website is al aardig gevuld en zal de komende tijd 

alleen maar leuker worden. 

De nieuwsbrieven worden vanaf vandaag weer op de website geplaatst. 

 

Muziek 
En als u dan toch over het web surft, doe dan ook de website van de 

Muziekexpress Hoeven nog eens aan. 

Ook daar vindt u nieuwe foto’s en informatie want de muzieklessen van de 

muziekvereniging St.Caecilia zijn weer begonnen! 

Om het schema van de muzieklessen op twee verschillende locaties te kunnen 

plannen, was er een wisseling in het gymschema nodig: de gymlessen van de 

groepen 6c en 7c zijn verwisseld. 

Groep 6c gymt nu op maandagmiddag van 13u15 tot 14u00 en op dinsdag van 

14u45 tot 15u30.  

Groep 7c gymt op dinsdag van 14u00 tot 14u45 en op vrijdag van 9u45 tot 

10u30. 

 

5e Kleutergroep 
Wij zijn heel blij en super trots u te kunnen melden dat we per 1 december al 

kunnen gaan werken met een vijfde kleutergroep. We zijn druk op zoek geweest 

naar een leerkracht die met een positieve en open houding de 
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Hoera!!!!!!! 

De website van BS Uniek is online. 

http://www.bs-uniek.nl/


 

 

verantwoordelijkheid voor de ontplooiing van deze jonge kinderen respectvol 

naar kinderen, ouders en collega’s op zich kan nemen. 

We zijn blij juf Maaike de Nijs te mogen verwelkomen in ons team. 

Dit betekent, dat de huidige kleutergroepen niet verder uit zullen groeien. Dat 

betekent ook dat zij de aandacht en zorg van de juffen niet verder hoeven te 

delen. Onze jongste kleutertjes krijgen op deze manier de zorg en aandacht die 

zij verdienen bij de start op de basisschool. De vijfde kleutergroep zal voorlopig 

worden ondergebracht op de locatie Reuzelaar. 

 

Nieuwe collega 
Beste allemaal, mijn naam is Maaike de Nijs. Vanaf 1 

december zal ik deel gaan uitmaken van het team van 

basisschool Uniek op locatie de Reuzelaar. In mijn functie 

zal ik groepsleerkracht worden van de nieuwe groep 1/2. 

Hiervoor heb ik een half jaar gewerkt als pedagogische 

medewerkster bij Kivido, een kinderopvangbedrijf in Oud-

Beijerland. Afgelopen zomer heb ik mijn PABO-diploma in 

ontvangst mogen nemen. Op dit moment ben ik samen 

met mijn vriend woonachtig in Breda. Ik hoop het 

komende jaar met u kennis te mogen maken en zie met 

veel plezier uit naar de komende tijd.  Met vriendelijke 

groet, 

Maaike 

 

PBS 

Deze week hebt u een uitnodiging gekregen voor de informatie avond over PBS 

op 16 november as. 

We zouden het fijn vinden, u op die avond te kunnen  verwelkomen. U kunt dan 

zien, horen en meemaken hoe we op BS Uniek werken met deze unieke aanpak. 

Hebt u de strook nog niet ingeleverd, doe het dan snel. Het is de moeite waard! 

 

Nog meer PBS 

De afgelopen weken zijn we in de alle klassen met de gedragsregel Tijdens de 

inloop gaan we meteen naar binnen, naar onze eigen klas aan de gang gegaan. 

Het PBS-team heeft alles goed in de gaten gehouden en merkt al duidelijk 

verbetering. Compliment aan alle kinderen! Volgende week zal er weer een 

officieel meetmoment zijn en hopen we een flinke daling te zien ten opzichte 

van de eerste meting. We gaan er weer met z’n allen voor! 

 

Ouderavonden 
We zien en spreken u natuurlijk ook tijdens de startgesprekken. Daarin kunt u 

de voortgang, wensen en verwachtingen m.b.t. de ontwikkelingen van uw kind 

bespreken met de groepsleerkrachten. Vanaf groep 6 zijn ook de kinderen 

daarbij uitgenodigd. Zij weten al prima wat zij kunnen, willen en nodig hebben. 

 

Oefenen 
Thuis oefenen voor school kan op vele leuke manieren. Zie hieronder twee sites 

die aansluiten bij de taalmethodes die wij op school gebruiken:  

- http://paraplu7.yurls.net/nl/page/952126  (Taal Actief). 

- http://jufdiny.yurls.net/nl/page/1045874  (Staal). 

 

Geplande 

evenementen 

14 november 

Vergadering 

oudercommissie 

16 november 

19.00 uur 

Informatie avond PBS 

21 en 23 

november 

Oudergesprekken 

24 november 

Groep 1-4 vrij 

 

27 november 

Kijkkwartiertje 
 

http://paraplu7.yurls.net/nl/page/952126
http://jufdiny.yurls.net/nl/page/1045874


 

 

Schoolfruit 
Vanaf woensdag 15 november doen we als BS Uniek als één van de 3000 

scholen weer mee met EU-schoolfruit. Alle kinderen zijn dan verzekerd van een 

gezond tussendoortje op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Uw kind hoeft op deze dag dus geen groente of fruit mee naar school te nemen.  

Natuurlijk mag u dit tussendoortje zelf aanvullen met een gezond stukje groente 

of fruit of een gezond drankje in een beker. 

Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten 

groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 

Kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten 

lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, 

voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker.  

 

 

Inloopspreekuur GGD 
Beste ouders,  
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! 

 

Ik ben er de volgende data van 15.15 – 15.45 uur 

 Donderdag 23 november  locatie Reuzelaar 

 Donderdag 7 december locatie Lindenlommer 

 Donderdag 21 december  locatie Reuzelaar 

 

Graag tot ziens,  

Jeugdgezondheidszorg Hoeven/Bosschenhoofd  

Jeugdverpleegkundigen Marianne en Lieke 

 

 

Overblijven 

Zoals u eerder bent geïnformeerd verzorgt Kober kinderopvang het overblijven 

op basisschool Uniek.  

Let erop dat als uw kind moet overblijven, u uw kind eerst aanmeldt bij 

Kober Kinderopvang.  

- Gaat uw kind voor het eerst overblijven bij Kober kinderopvang: Meld uw kind 

dan aan via 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" 

Het aanmelden in het systeem is gratis. Pas als u uw kind daadwerkelijk opgeeft 

voor het overblijven, moet u betalen.   

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u het haar direct e-mailen op 

overblijvenuniek@kober.nl. 

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar ouders, opa’s/oma’s, tantes, zussen of 

broers die ons willen helpen tijdens de overblijf. Geef je snel op: 

 

 

http://www.kober.flexkids.nl/aanvraag
mailto:overblijvenuniek@kober.nl
http://intrawest.ggdwestbrabant.nl/Smoelenboek/Onnink-Bodenstaff5340
http://intrawest.ggdwestbrabant.nl/Smoelenboek/Son-Witvoet-van24770
https://www.ggdwestbrabant.nl/


 

 

 
 

Seksualiteit 
Een onderwerp wat bij de normale ontwikkeling hoort van ieder kind. 

Volgens deskundigen ook een belangrijk onderwerp om met uw kind over te 

praten. Een boekje of een filmpje kan u hierbij helpen. 

https://youtu.be/5UiZzbKotlE  

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5UiZzbKotlE


 

 

 

 

 

 

 

 

Kom je ontbijten met Sinterklaas? 

Ontbijten met Sint & zijn Pieten op 26 november bij de Reiskoffer 

 

Het is één van de meest gestelde vragen aan de goedheiligman; Eet u in de 

ochtend een eitje of toch liever een Frans croissantje bij het ontbijt? Eind 

november is het niet alleen een kwestie van de vraag stellen, maar je kunt het 

zelf ervaren tijdens het ‘Ontbijt met Sinterklaas’ bij Hotel de Reiskoffer in 

Bosschenhoofd met heel je familie.  

 

Voor één keer zal Sinterklaas antwoord geven op alle vragen van kinderen over 

zijn eetwensen. En niet alleen zal de Sint zelf langskomen, natuurlijk neemt hij 

ook al zijn vertrouwde Pieten mee en is er een heerlijk ontbijt, volop 

entertainment met liedjes, zang, dans en muziek. Het belooft een echt ouderwets 

gezellig Sinterklaasfeest te worden, met misschien ook wel een cadeautje.   

 

Sinterklaas verheugt zich enorm op het ontbijt en kijkt ernaar uit om alle 

kinderen uit de omgeving te ontmoeten. Vanuit Spanje geeft hij in een reactie 

aan: ‘Voor mij is het ontbijt het leukste en lekkerste eetmoment van de dag. 

Dus als dat nu een keer kan met alle kinderen uit de omgeving van 

Bosschenhoofd, moet dat wel één groot feest gaan worden!’  

 

Het programma op 26 november begint al om 09.00 uur in de ochtend en zal tot 

ongeveer 12.00 uur gaan duren.  

Reserveren is wel noodzakelijk, bestel daarom via www.reiskoffer.nl 

 

 

 

Basisschool Uniek 

Hoeven 

LL: 0165-505086 

RZL: 0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 
www.bs-uniek.nl 

http://www.reiskoffer.nl/
mailto:info@bs-uniek.nl

