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 Beste wensen 
Het team van BS Uniek en peuteropvang Hummelhoeve wenst u allen 

een goede gezondheid voor 2019! 

Samen met u en de kinderen maken we er een mooi jaar van! 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws peuteropvang Hummelhoeve 
Na de feestdagen, zoals een leuk én spannend Sinterklaas-bezoek en 

de gezellige aanloop naar het kerstfeest met liedjes zingen onder de 

kerstboom en een smaakvol kerstontbijt zijn we weer gestart met het 

nieuwe jaar. 

Na twee weken vakantie hadden de peuters veel verhalen te vertellen 

in de kring over vuurwerk en oliebollen.  

De komende weken mogen we weer een aantal nieuwe peuters 

verwelkomen. Leuk én spannend voor zowel de kinderen als voor de 

ouders.  

Vanaf 14 januari starten we met het thema Winter. De ouderbrief 

hierover ontvangt u nog.  

We starten binnen het PBS-thema positiviteit met de regel: we helpen 

elkaar bij het spelen en bij het eten. 

Tijdens de ochtend-dagdelen gaan we hier mee aan de slag en kunnen 

de peuters een zonnestraaltje verdienen: deze kunt u op ons prikbord 

zien hangen.  

In de week van 14 t/m 18 januari loopt Vera van de Meijden stage op 

de Peuteropvang.  

Op woensdag-ochtend 23 januari houdt Marita een inloop-spreekuur 

namens het consultatiebureau. Wanneer u vragen heeft over 

opvoedkundige zaken van uw kind kunt u deze bij Marita aangeven. 

 
Op tijd op school 
We verwachten van alle kinderen dat zij op tijd op school zijn zodat we 

met de hele groep kunnen starten met de lessen. 

Om 8.35 uur en om 13.05 uur gaan de deuren open en verwachten we 

de kinderen voor 8.45 uur en 13.15 uur in de klas. 

We vertrouwen er op dat u uw kinderen op tijd naar school brengt of 

thuis op tijd laat vertrekken. 
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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 

e-mail door te geven. 
Indien u vragen en/of 
opmerkingen heeft, 
neemt u dan gerust 

contact op met 
overblijfcoördinator Cleo 

Stammers 
(overblijvenuniek@kober

.nl) 

 



 

 

Kijkkwartiertje 
U komt toch ook een kijkje nemen in de klas van uw zoon/dochter op 

dinsdag 15 januari om 15.30 uur! Opa’s en oma’s zijn ook welkom! 

 
Thema-avonden over scheiden 
 

Heb je vragen over scheiden?  

Denk je aan scheiden? Wil je weten wat dit voor jou en jouw 

gezin betekent?  

 

Geef je dan op voor de thema-avonden. 

 

Wel of niet uit elkaar? Wat moeten we regelen? Hoe gaan we 

met elkaar om? Hoe zit het financieel? Wat vertellen we de 

kinderen?  

 

Dit zijn vragen die aan bod komen tijdens drie thema-avonden. Elke 

avond heeft een eigen thema. 

 

24  januari 2019  Hoe gaan we met elkaar om? En onze omgeving?  

Wat kan relatie bemiddeling voor ons betekenen? 

Hoe kunnen we blijven praten met elkaar zonder 

ruzie? Wat voor gevoelens roept het uit elkaar 

gaan op? Deze avond wordt verzorgd door 

maatschappelijk werk waarin ook wordt uitgelegd 

wat maatschappelijk werk kan betekenen voor 

jullie. 

 

31 januari 2019 Hoe vertel je het je kinderen? En hoe ondersteun 

je hen? Je blijft allebei ouder én opvoeder van de 

kinderen, hoe ga je dat samen doen? Welke 

websites of boeken kunnen jou helpen? De 

jeugdprofessionals geven antwoord op jouw 

vragen. 

 

7 februari 2019 Financiën en scheiding. Hoe zit dat? Je krijgt 

uitleg vanuit Geld&Recht/ Sociaal 

raadsliedenwerk over regelingen, wetten en wat 

belangrijke zaken zijn om te regelen. Denk aan 

een advocaat of mediator, belastingen,  zorg- en 

huurtoeslag. 

 

De avonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur bij Cultureel Centrum 

Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1 in Oudenbosch en worden 

georganiseerd door Surplus en de jeugdprofessionals van Halderberge. 

 

Aanmelden 

Aanmelden voor één of meerdere thema-avonden kan bij Surplus via 

0165-313100 of corrie.vandersteen@surplus.nl. Dit kan tot een dag 

ervoor. De bijeenkomst gaat door bij een minimaal aantal deelnemers. 

Gaat de avond niet door? Dan ontvang je hiervan bericht. 

 

Kun je niet op deze avond maar heb je wel vragen? 

Neem dan contact op met de maatschappelijk werker van Surplus via 

0165-313100 of halderberge@surplus.nl. Voor vragen die gaan over 

praktische zaken kun je bellen of mailen naar sociaal raadsliedenwerk 

op 0165-313100 of sociaalraadslieden@surplus.nl. En voor vragen die 

vooral gaan over de kinderen is de jeugdprofessional bereikbaar op 

140165 (tussen 9 en 10 uur), of via het meldingsformulier op 

www.halderberge.nl. 

mailto:corrie.vandersteen@surplus.nl
mailto:halderberge@surplus.nl
mailto:sociaalraadslieden@surplus.nl
http://www.halderberge.nl/


 

 

 

 

 

 

Carnaval 
Op vrijdag 1 maart 2019 vieren wij carnaval op school. Dat wordt een 

bonte Kerremis. 

Wij houden ook dit jaar weer een optocht door Peejenland en dit is een 

route voor alle groepen. 

 

Natuurlijk hopen wij op veel wagentjes en/of loopgroepjes, maar om 

dit in goede banen te leiden deze informatie. 

 

In alle groepen is de aankondiging gebracht om 

wagentjes te bouwen of een loopgroep te vormen. De 

leerlingen mogen hiervoor zelf groepjes maken en mogen 

groep overstijgend bouwen. De kleuters mogen met 

oudere leerlingen meebouwen, maar het groepje moet 

met de kleuters meelopen.  

 

Zijn er kinderen die geen wagentje of loopgroep hebben, dan is dat 

geen probleem. Ze maken dan in de groep een creatie voor tijdens de 

optocht. 

 

Er kan karton en verf gehaald worden bij juf Helma op maandag, 

dinsdag en donderdag na 15.30 uur. Neem voor de verf bakjes mee!  

 

Zit uw zoon/dochter in groep 7 en wil graag schoolprins/prinses, nar, 

grootse boer, politie of in de Raad van 7? Dan kan hij/zij zich opgeven 

bij de leerkracht.  

Veel bouwplezier! 

De werkgroep carnaval  

 
 

Kijktas 
Alle kinderen van Basisschool Uniek hebben een Uniek-tas gekregen. 

De Uniek-tas zal gebruikt worden om de kijkmap mee te geven van 

school naar huis en van huis terug naar school. Over twee weken 

ontvangt u voor de eerste keer het werk, wat uw kind mee naar huis 

krijgt om in te zien, in deze tas mee naar huis.  

Wij willen u vragen om maandag 28 januari zowel de schriften als de 

tas weer mee terug naar school te geven. De tassen zullen, voorzien 

van naam, op school bewaard worden. Hierdoor hopen we eventuele 

beschadigingen en/of verlies tot een minimum te beperken. Bij verlies 

en/of beschadiging vragen wij een vergoeding van €2,50 om een 

nieuwe tas aan te schaffen. 

Wij wensen u veel kijkplezier tijdens het doorbladeren van het 

schoolwerk van uw kinderen). 

 

Ontruimingsoefening 
Op dinsdagmiddag 15 januari as. zal om 14u30 een 

ontruimingsoefening worden gehouden op BS Uniek. Het doel van de 

oefening is ons een beeld te verschaffen van hoe het opgestelde 

ontruimingsplan werkt, mocht er echt iets gebeuren. Daarna wordt het 

plan geëvalueerd en mogelijk aangepast. Omdat het gaat om een 

aangekondigde oefening gaan we daar geen lesprogramma's voor 

omzetten. De kinderen die gym hebben op die tijd, gaan dus gewoon 

naar de Parrestee. 

 

 

Geplande 

evenementen 

 
 

14 januari 

19.00 uur info avond 
basisonline 

 
15 januari  

Kijkkwartiertje 
 

17 januari 
9.30 uur  

Open inschrijfochtend 
nieuwe ouders 

 
18 januari 

Adv 1/2 

 
25 januari 

Kijktas mee naar huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool Uniek 

 

’t Groot Stuk 3 

Hoeven 

0165-791011 

 

info@bs-uniek.nl 

 

www.bs-uniek.nl 
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