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Overblijven bij Kober
kinderopvang
Het overblijven bij Kober
Kinderopvang kunt u
regelen via:
http://kober.flexkids.nl.
Ook het afmelden,
bijvoorbeeld bij ziekte,
gaat via deze pagina.
U kunt tot 10.00 uur ‘s
morgens de aanwezigheid
of afwezigheid van de
kinderen bij het
overblijven registreren
door de vinkjes aan of uit
te zetten.
Het is niet mogelijk om
dit telefonisch of via de email door te geven.
Indien u vragen en/of
opmerkingen heeft,
neemt u dan gerust
contact op met
overblijfcoördinator Cleo
Stammers
(overblijvenuniek@kober.
nl)

Regelmatig krijgen we verlofaanvragen binnen waar wij geen
toestemming voor mogen geven.
We willen u nogmaals wijzen op de regels die door de
leerplichtambtenaar zijn opgesteld waar wij ons aan dienen te
houden:
Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind(eren) door de
specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op
vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één
keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een
gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de
enige gezinsvakantie tijdens dat schooljaar. Bij uw aanvraag
moet u een werkgeversverklaring overleggen, waaruit naast de
specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn
waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof kunt opnemen.
Daarnaast moet u met de voorwaarden rekening houden
dat het verlof ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de
directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele
bezwaarprocedure).
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden :
Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw
kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij
worden gegeven, zoals:
- verhuizing van het gezin;
- bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
- ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
- overlijden van een bloed- of aanverwant; - viering van een 25-, 40of 50-jarig ambtsjubileum of 12½-, 25-, 40-, 50-, of 60 jarig
huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten.
De volgende situaties zijn GEEN “andere gewichtige omstandigheden”
- familiebezoek in het buitenland;
- vakantie in een goedkopere periode of i.v.m. een speciale
aanbieding;
- een uitnodiging van familie om buiten de schoolvakantie mee op
vakantie te gaan;
- eerder vertrek of latere terugkeer om zodoende verkeersdrukte te
kunnen mijden;
- verlof voor uw kind omdat uw andere kinderen (die op een andere
school zitten) al wel vrij zijn.

Stagiaires
Geplande
evenementen
2 november
Groep 1/2 vrij
2 november
Kijkmap mee

Ook dit schooljaar zijn er weer stagiaires op basisschool Uniek. We
hebben een leerteam eerstejaars PABO-studenten en stagiaires van de
opleiding tot onderwijsassistent. In de bijlage stellen ze zich even
voor.

PBS
Vanaf de start van dit schooljaar zijn we met de kinderen bezig om de
gedragsverwachtingen met de daaraan gekoppelde basiswaarden en
gedragsregels aan te leren en vorm te geven. In de groepen is
gewenst en ongewenst gedrag besproken.

6 november
Info avond voortgezet
onderwijs

Basisschool Uniek
’t Groot Stuk 3
Hoeven
0165-791011
info@bs-uniek.nl
www.bs-uniek.nl

In elke groep wordt gebruik gemaakt van een
groepsbeloningssysteem. Bij de peuters sparen de kinderen
zonnestralen bij de ochtendgroepen. In groep 1 t/m 3 is dat een buis
waarin gekleurde bolletjes kunnen worden verdiend. In groep 4 en 5
sparen we zonnestralen en in groep 6 t/m 8 maken we gebruik van de
groepsdojo. Dit is een digitaal systeem waarbij de kinderen zowel
individueel als groepsgewijs punten kunnen behalen.
Bij alle groepen kunnen op deze manier beloningen worden verdiend
waar de hele groep plezier van heeft. Deze beloningen zijn door de
groep zelf bedacht, zoals: extra buitenspelen, televisie kijken, extra
met de tablets werken, knuffel meebrengen, optreden en nog veel
meer!
Vanaf maandag 29 oktober gaan we daarnaast starten met een
schoolbreed beloningssysteem. De kinderen kunnen beloond
worden voor het laten zien van gewenst gedrag.
Een kind kan een muntje krijgen door het gewenste gedrag te laten
zien van de regel die op dat moment centraal staat. Deze regel hangt
op bij de grote buis bij de hoofdingang, zodat deze voor iedereen
duidelijk is. Voor de komende weken is dat:
We lopen rustig door de gangen en op de trappen
De beloning (compliment) wordt bekrachtigd met een muntje. Deze
muntjes kunnen door het gehele team in de school worden
uitgedeeld. De muntjes van de leerlingen worden klassikaal gespaard
in een glazen potje.
Gedurende de hele week worden de gespaarde muntjes naar de grote
buis bij de hoofdingang gebracht door twee kinderen uit de groep
(bijv. de uitdelers of de helpers). De eerste keer brengen we de
muntjes natuurlijk met de hele groep weg.
Wanneer de leerlingen het doel met de hele school hebben behaald,
geven de leerkrachten een groepsbeloning tegelijk met alle
groepen van de hele school. De leerkrachten bedenken met de
kinderen verschillende beloningen (zoals: langer buitenspelen, filmpje
kijken, spelletjes meebrengen, optredens in de eigen groepen, enz)
Zo werkt iedereen mee aan een positief klimaat in onze school:
Wat aandacht krijgt versterkt zich!

Uitvindfabriek
Groep 6a naar de uitvindfabriek.
Op dinsdag 9 oktober is onze groep naar
de uitvindfabriek gegaan.
Vroeger was het een snoep fabriek in
1338. In die grote toren zat vroeger
snoep. De snoepjesfabriek in Nederland
werd te klein dus daarom is die naar
België gegaan. Nu is het een
uitvindfabriek en kon je ook workshops
doen.
We waren creatief bezig.
Sommige maakten robots en computers
en ook voetbalstadions Het waren kapotte
computers en toetsenborden. Die ging je
uit elkaar halen en dan iets anders van
maken.
Iedereen vond het leuk en zeker aan te
raden.
Je kan er ook een kinderfeestje houden of
voor de lol naar toe gaan.
Nora en Hijran uit groep 6a.

Juf Marianne groep 1/2D
Hallo, graag zou ik me even willen voorstellen aan jullie. Mijn naam is
Marianne Dirven Antens en ik ben 32 jaar. Ik ben getrouwd en trotse
moeder van 2 jonge kinderen. In mijn vrije tijd winkel, fiets en wandel
ik graag. Met veel plezier werk ik al een aantal jaren in het onderwijs.
Vanaf de herfstvakantie geef ik op maandag en vrijdag les aan groep
1 / 2 D. Tot op heden vind ik het erg leuk. Samen met Honorée, de
groep en daarbij horende ouders hoop ik er een fantastisch schooljaar
van te maken!

Verslag MR vergadering
Op donderdag 27 september was de eerste MR-vergadering. Eind
vorig schooljaar ging juf Suzan met zwangerschapsverlof en kreeg juf
Nienke een andere functie. Gelukkig zijn deze plaatsen ingevuld door
2 juffen. Juf Dymph neemt de plaats van juf Nienke over. Dymph is
geen onbekende binnen de MR en we zijn erg blij met haar
terugkomst. Juf Saskia Halters vervangt juf Suzan tijdens haar verlof.
Tijdens de vergadering is het MR-reglement doorgenomen en
opgesteld. Ook is de schoolgids vastgesteld. Deze staat op de website.
De MR was benieuwd welke werkdrukverlagende middelen zijn
ingezet. Uit deze middelen zijn een fulltime onderwijsassistent en een
sportfunctionaris aangesteld. Op dit moment wordt nog bekeken welke
programma's een goede ondersteuning bieden. Tijdens de
kinderboekenweek is de bibliotheek geopend. Elke klas krijgt een krat
met boeken. Leerlingen kunnen in de klas de boeken lezen. Alle
vergaderdata voor het komende schooljaar zijn ingepland en worden
vermeld in de Kansenkrant.

Schoolfotograaf
Op donderdagochtend 22 november zal de schoolfotograaf nogmaals
naar Uniek komen. Mocht uw kind het vorige moment gemist hebben
omdat uw kind bijvoorbeeld ziek was, dan is dit het moment om

alsnog een mooie pasfoto te laten maken. Geeft u dit even door aan
de leerkracht van uw zoon/dochter?

Unieke voorleeskampioen
Op donderdag 11 oktober was het zover; de eerste voorleeswedstrijd
van basisschool Uniek in het Kansenrijk. In aanloop naar de
Kinderboekenweek zijn er voorrondes geweest in de groepen 7 en 8.
Hieruit zijn vijf kandidaten voor de school voorleeswedstrijd gerold. De
finalisten waren uit 7a Jesse uit 7b Jorn, uit 7c Enzo, uit 8a en uit 8c
Annelot. Om 13.15 uur hadden de leerlingen van de groepen 5 en 6
zich op de podiumtrappen verzameld. Deze publieksjury had er enorm
veel zin in! De kandidaten waren allemaal gezond gespannen.
Uiteraard was er ook een vakjury aanwezig bestaande uit juf Helma,
Anita (namens de OV) en juf Nienke.
Het werd een super spannende middag. Er werd heel goed
voorgelezen uit hele verschillende boeken. Alle kandidaten hebben
zich van hun beste kant laten horen. Het was dan ook een nek aan
nek race tussen de nummers 1 en 2 maar uiteindelijk is met 1 punt
verschil Jorn de winnaar geworden. Hij mag zich een echte Uniek(e)
Voorleeskampioen noemen. Hij gaat onze school in 2019
vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd. Alvast heel veel
succes Jorn!

