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Zoals u inmiddels weet gaan we in de kerstvakantie verhuizen naar het
nieuwe gebouw.
Samen met het team van basisschool Uniek en peuterspeelzaal
Hummelhoeve pakken we al onze spulletjes weer in om in de laatste week
van de kerstvakantie weer uit te pakken en samen met de kinderen op
maandag 8 januari te starten in het gebouw Het KansenRijk.
Deze nieuwsbrief staat (bijna) helemaal in het teken van de verhuizing.
Lees het nieuws dus goed!

Opening gebouw Het KansenRijk
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
kerstvakantie, zondagochtend 7 januari, open voor de ouders en de
kinderen. U kunt dan als gezin deelnemen 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. Lees onderaan de nieuwsbrief
de uitleg goed!

Maandag 8 januari
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 op maandag 8
januari alleen naar binnen komen. U hebt immers op zondagochtend al
kennis gemaakt met Het KansenRijk en de kinderen weten de weg naar
hun eigen lokaal.
U mag erop vertrouwen dat alle juffen van basisschool Uniek om 8.35 uur
paraat staan om uw kind(eren) goed op te vangen en te begeleiden naar
het juiste klaslokaal. Met alle juffen en kinderen van basisschool Uniek
houden we op deze manier goed overzicht in de school.

Looproute nieuw gebouw

Een bedankbrief
voor de
burgemeester van
groep 7

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 1/2b - peuterspeelzaal groep 5a – groep 5b
– groep 6c
Ingang 2: groep 1/2c – groep 1/2d – groep 1e - 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

Wegbrengen/ophalen peuters en kleuters
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De peuters en kleuters van groep 1 mogen ’s ochtends en ’s middags naar
binnen worden gebracht door de ouders, oppas, of opa/oma.
Zoals u begrijpt willen we met ruim 500 kinderen in een gebouw, waarvan
ruim 120 peuters en kleuters, de rust en het overzicht zoveel mogelijk
bewaken. Daarom vragen we u om eventuele kinderwagens (waar
mogelijk) buiten te laten staan als u uw kind naar binnen brengt.
Bij het wegbrengen en ophalen van uw peuter mag u naar binnen komen.
Bij het ophalen van uw kleuter vragen we u te wachten bij de ingang waar
uw kind ’s morgens naar binnen gaat:
Ingang 1: groep 1/2a – groep 1/2b (bij de zandbak)
Ingang 2: groep 1/2c – groep 1/2d – groep 1/2e (bij de boom, die nog
gaat komen)

Schooltijden
Na de vakantie zijn de inlooptijden zijn van 8.35 uur tot 8.45 uur en ’s
middags van 13.05 uur tot 13.15 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen
direct naar binnen gaan als zij op het schoolplein komen. Het is echter
niet de bedoeling dat de kinderen eerder op het schoolplein zijn. Houdt u
daar rekening mee? ’s Middags wachten de kinderen bij de poort zodat we
goed overzicht houden over de kinderen die overblijven. De kinderen van
groep 2 t/m 8 komen alleen naar binnen. Heeft u een mededeling voor de
juf die niet kan wachten tot na schooltijd, dan mag u natuurlijk eventjes
mee naar binnen.

Parkeren
Wij verzoeken u de kinderen zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar
school te brengen/laten gaan. Natuurlijk is dat in een aantal gevallen niet
mogelijk. Wilt u in dat geval op afstand parkeren, zodat de toegang tot de
school overzichtelijk en veilig blijft voor de kinderen?
We willen nadrukkelijk vragen, voor de veiligheid voor alle kinderen, dit
verzoek zeer serieus te nemen.

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

PBS
We hebben gezien dat alle kinderen naar binnen gaan zodra ze op school
zijn. Dit is heel fijn om te zien! De komende tijd willen we samen werken
aan de volgende gedragsverwachting: wij lopen op het plein met de fiets
aan de hand. Op school zullen de juffen dit met de kinderen bespreken,
zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Het zou ook
prettig zijn als u als ouder/verzorger de verwachting met uw
kind/kinderen bespreekt. Ook als er geen juffen op het plein lopen,
verwachten we dat de kinderen lopen met de fiets aan de hand. Na de
kerstvakantie gaan we van start en we zullen u tussentijds op de hoogte
houden van de vooruitgang. Alvast bedankt voor de medewerking!

Respect
Respect is één van onze belangrijke kernwaarden. We vragen van de
leerkrachten om de ouders, de kinderen en elkaar respectvol te
benaderen. We vragen van de kinderen een respectvolle houding ten
opzichte van de leerkracht en van elkaar. We vinden het ook prettig als
wij als leerkrachten respectvol benaderd worden door de ouders, ook via
de mail. Natuurlijk staan we open voor positieve feedback, maar ook die
kan op een respectvolle manier worden geuit.

Carnaval
De kerstvakantie is nog niet begonnen en toch kijken we weer een stapje
verder.
Op vrijdag 9 februari 2017 vieren wij carnaval op school.
Natuurlijk houden we weer een optocht!
Het motto is dit jaar: ut vliegt voorbij!
Jullie mogen zelf aan de slag om iets moois te maken voor de optocht!
Denk bijvoorbeeld aan wagentjes of een mooi kostuum.
Let op! Het is dit jaar mogelijk om van groep 3 t/m8 met kinderen uit
andere groepen te bouwen.
De peuterspeelzaal en groepen 1/2 starten de route hetzelfde als de
groepen 3 t/m8 maar lopen een kleiner rondje. (Dit i.v.m. de kleine
beentjes.)
Als je karton of verf nodig hebt, kun je dit halen bij juf Helma op
woensdagen, donderdagen en vrijdagen (vanaf 10 Januari 2018). Neem
voor de verf bakjes mee!
Meer informatie volgt na de kerstvakantie.
Veel bouwplezier!

Uitnodiging opening
7 januari
Morgen gaan de kinderen al spulletjes
wegbrengen naar de nieuwbouw en weer
even een kijkje nemen.
De leerkrachten zullen volgen, met hulp van
de verhuizers en zullen we, in de
kerstvakantie ons prachtige nieuwe gebouw
gaan inrichten. We hebben nu al zo vaak
gesproken over hoe prachtig het KansenRijk is geworden, dat jullie vast
heel nieuwsgierig zijn geworden. Daarom willen we jullie als gezin (alléén
ouders en kinderen) de kans bieden om op zondagochtend 7 januari (de
laatste zondag van de kerstvakantie) een kijkje te komen nemen in de
nieuwe school. Dan weten jullie ook hoe het er uit ziet en in welk lokaal
jullie (kind(eren) zit(ten). We verwachten die ochtend zo’n 1250
belangstellenden! Dat betekent, dat de regie strak zal zijn. We gaan
werken met rondleidingen door de leerkrachten. U krijgt als gezin een
entreekaartje, waarop de tijd en de ingang vermeld staan voor de
rondleiding, waarbij jullie zijn ingedeeld. We verzoeken jullie bij de
betreffende ingang te wachten tot jullie worden opgehaald voor de
rondleiding. De rondleiding zal ongeveer 15 minuten duren. Mocht de tijd,
die jullie krijgen toegewezen niet schikken, dan kunnen jullie proberen te
ruilen met een ander gezin. Het initiatief ligt daarvoor bij jullie zelf.
Gezinnen kunnen alleen deel nemen aan de rondleiding, die op het
entreekaartje vermeld staat. In verband met de verkeersstroom is het fijn
als u te voet komt. Als het niet anders kan, kunnen auto’s geparkeerd
worden op het terrein van de Reuzelaar. Fietsen kunnen jullie kwijt in de
fietsenstallingen bij de school. Mochten jullie geen kans zien om 7 januari
een kijkje te komen nemen, dan kunnen jullie de school bekijken tijdens
de komende kijkmomenten en ouderavonden, die op de kalender staan
gepland in de maand januari en februari. We hopen jullie allemaal te
ontmoeten op 7 januari op BS Uniek in Het KansenRijk.
Tot dan, Team BS Uniek en PSZ Hummelhoeve

Boekentips
Zoals beloofd hierbij de boekentips voor groep 6 t/m 8.
Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

Groep 6:
1. De zweetvoetenman (over rechtzaken & regels en een hoop gedoe) Annet Huizing https://www.leesvink.nl/product/de-zweetvoetenman/
2. Wij waren hier eerst - Joukje Akveld
https://www.leesvink.nl/product/waren-hier-eerst/
3. Rover gezocht - Udo Weigelt https://www.leesvink.nl/product/rovergezocht/
Groep 7:
1. Lampje - Annet Schaap https://www.leesvink.nl/product/lampje/
2. Hotel Bonbien - Enne Koens https://www.leesvink.nl/product/hotelbonbien/
3. Timo en de oppas Ninja - Lisa Boersen
https://www.leesvink.nl/product/timo-en-oppasninja/

Groep 8:
1. Naar het noorden - Koos Meinderts
https://www.leesvink.nl/product/naar-het-noorden/
2. Geheimen van het wilde woud - Tonke Dragt
https://www.leesvink.nl/product/geheimen-wilde-woud/
3. Julius Zebra (rollenbollen met de romeinen) - Gary Northfield
https://www.leesvink.nl/product/julius-zebra-rollebollen-romeinen/

