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OPENING SCHOOLJAAR  
Afgelopen maandag was het dan weer zover. De 
eerste schooldag! Het schooljaar werd feestelijk 
geopend met al onze leerlingen en ouders. Samen is 
er geproost op het nieuwe jaar waarna alle kinderen 
en ouders een kijkje in de school konden nemen.  
De gangen en deuren hebben vrolijke accenten 
gekregen (ontwerp: Urban Toolbox)  en in de 
theaterzaal is er licht en geluid aangebracht.  (mede 
dank aan de Rabobank). 
Ook de nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken. 
We zullen dit schooljaar ongeveer 1x in de twee 
weken een nieuwsbrief uitbrengen. Komt u ook 
naar de informatie avond om al het moois te 
bewonderen samen met uw kind(eren)? 

Wij wensen alle kinderen van BS Uniek en 
Peuteropvang Hummelhoeve een heel fijn 
schooljaar toe! 

INFORMATIE AVOND 
Op donderdag 29 augustus ontvangen we u graag 

samen met uw kind(eren) tussen 16.30 uur en 19.00 

uur op BS Uniek. U bepaalt zelf welk tijdstip geschikt 

is voor u. De avond staat in het teken van de 

kennismaking met de leerkracht(en) van uw kind. 

Op een speelse wijze wordt u samen aan het werk 

gezet. Daarnaast vragen wij aan u als ouders wat u 

belangrijk vindt rondom communicatie en dit op te 

hangen in onze respectboom. De respectboom vindt 

u voor het kantoor van juf Nienke en juf Stefanie.  

De onderwijsassistenten zullen u een verdere uitleg 

hierover geven. Hen kunt u vinden bij de 

betreffende boom. 

  

 

 

OPENINGSTIJDEN HUMMELHOEVE 
Peuteropvang Hummelhoeve hanteert nieuwe 
openingstijden:  
Peuters zonder VVE indicatie 
Maandag tot en met vrijdag 
- 8.45 uur brengen 
- 11.45/12.00 uur halen 
en/of 
maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag  
- 13.15 uur brengen 
- 15.30 uur halen 
Peuters met VVE indicatie 
- 8.45 uur brengen 
- 13.00 uur halen* 
*De peuters mogen een boterhammetje en wat 
drinken meenemen en lunchen samen met de 
andere kindjes en de pedagogisch medewerkers. 

VERLOF 
Als u verlof aan wilt vragen, mag dit via de officiële 
weg middels een formulier wat u kunt vinden op 
de site, in de boekenkast of bij de directie.   
Dit formulier levert u in ieder geval 8 weken 
voorafgaand aan de aanvraag in bij de directie. 
Graag willen we u nogmaals wijzen op de 
richtlijnen die door de leerplicht zijn vastgesteld.   
 

PENNEN 
Vanaf groep 4 krijgen alle kinderen een pen vanuit 
school om mee te schrijven. Deze pen blijft in het 
bezit van de school, totdat uw kind onze school 
verlaat. 
Bij onzorgvuldig gebruik van deze pen of het 
kwijtraken, vragen wij u een kleine vergoeding van  
3 euro om een nieuwe pen aan te schaffen.  
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VERKEERSVEILIGHEID 
Een nieuw schooljaar betekent ook dat we de 
verkeersveiligheid rondom de school weer even 
extra belichten. Onze school wordt dagelijks 
bezocht door ruim 500 kinderen. Sommige kinderen 
komen te voet, andere met de fiets of met de auto. 
Wij willen u vragen om hier rekening mee te 
houden. Samen maken we de verkeersveiligheid 
rondom het gebouw groter. Wat kunt u doen? 
We willen u vriendelijk maar dringend verzoeken te 
parkeren in de parkeervakken rondom de school. 
Het even snel laten uitstappen van uw kind zorgt 
voor gevaarlijke situaties! Er is hierdoor geen 
overzicht voor de kinderen tussen de stilstaande 
auto’s. Daarnaast is het belangrijk om met elkaar in 
dezelfde richting te rijden. Als kind is het 
onmogelijk om het verkeer langs alle kanten in de 
gaten te houden. Het gaat om de veiligheid van alle 
kinderen waarvoor we uw hulp nodig hebben! Op 
school zullen wij ook aandacht besteden aan de 
verkeersveiligheid rondom de school en oefenen 
we dit met de kinderen in de praktijk. Binnenkort 
staat onze verkeersweek op het programma en zal 
er aandacht zijn voor het veilig deelnemen aan het 
verkeer. 
 
Wilt u ook samen met uw kind oefenen als het te 
voet of op de fiets naar school komt of weer naar 
huis gaat? Een hand uitsteken op bepaalde 
plaatsen, is al een goede manier om kinderen 
bewust aan het verkeer te laten deelnemen. 
 

SUBSIDIE SCHOOLPLEIN 
Een nieuw gebouw vraagt ook om een mooi 

ingericht schoolplein. 

Bij het Prins Bernard Cultuurfonds is een subsidie 

aangevraagd om het schoolplein verder aan te 

kleden. We hopen dat we met een mooi bedrag het 

plein meer kleur, aankleding en speelgelegenheid 

kunnen geven. We wachten nog even in spanning 

af! 
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PRESENTJES 
Regelmatig worden collega’s verrast met een 
kleinigheidje vanuit de kinderen. Een mooie 
tekening, een kaartje, een lekker chocolaatje of 
douchegel. Met verjaardagen of een afscheid 
worden deze kleinigheidjes soms wat groter. 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage 
voor het schoolreisje en kamp, willen wij de kosten 
voor ouders zo laag mogelijk houden. 
Als u een gezamenlijk cadeautje geeft aan de 
leerkracht van uw kind, willen we u vragen deze 
bijdrage per kind onder de 2 euro te houden. Heeft 
u een gezamenlijk groter cadeau in gedachte 
waarbij u andere ouders om een bijdrage vraagt, 
bespreek dit dan eerst met de directie.  
Het mag duidelijk zijn dat onze collega’s al heel erg 
blij zijn met een glimlach, een woord van dank of 
een mooie tekening. Een ander cadeau is echt niet 
nodig! 
 

OUDERVERENIGING 
Bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe 
oudervereniging en het daarbij behorende 
papierwerk. Na heel wat uurtjes denkwerk, overleg 
en nog meer overleg hebben de voorzitter, de 
penningmeester en de secretaris afgelopen 
woensdag eindelijk de notariële akte bij de notaris 
ondertekend en zijn we nu een officiële 
oudervereniging!  
Nu kunnen we ook 'officiëel' samen met het team 
leuke activiteiten organiseren om zo de kinderen 
een  geweldige schooltijd te geven!  
Wij zoeken nog steeds extra hulp. Voor meer 
informatie, stuur een mail 
naar:  ov.hoeven@borgesius.net 

 
OUDERPORTAAL 
Mocht u in de loop der tijd een nieuw 

telefoonnummer of e-mailadres krijgen? Wilt u dit 

dan ook aanpassen in het Ouderportaal? Wij 

kunnen deze aanpassing niet maken. Mochten we 

u moeten bereiken dan gebruiken we de gegevens 

uit het Ouderportal.  
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