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TEAM HET KANSENRIJK

AVG

Voor een nadere kennismaking van het team,
verwijzen we u graag naar het document
‘voorstellen’ in de boekenkast.

Vorig jaar is de wet AVG van start gegaan, beter
bekend als de wet op de privacy. Eén van de
onderdelen van deze wet is dat u de school
toestemming dient te geven om o.a. foto’s van uw
kind op de website van de school te mogen
plaatsen. Mocht u deze toestemming in willen
trekken, dan kunt u dit kenbaar maken aan de
directie van de school.
Wilt u meer informatie over internetveiligheid en
de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op:
https://www.c-and-a.com/be/nl/shop/veiligheidinternet

FIETSEN
KIJKKWARTIERTJE
Komt u ook woensdag 18 september om 12.15 uur
een kijkje nemen in de klas samen met uw kind?
Opa/oma…. Iedereen is van harte welkom! Tot dan!

SPONSORLOOP
Op vrijdagmiddag 20 september, als afsluiting van
de Verkeersweek, organiseren we op school een
Fluor-Sponsorloop. De leerlingen van onze school
gaan dan hardlopen voor het vernieuwen van het
schoolplein. Dit doen ze in Fluorkleding om opvallen
in het verkeer te bevorderen waar ze in die week
ook les over hebben gekregen. We hopen dat u de
kinderen sponsort en ze komt aanmoedigen. Dit is
het loopschema:
Kleuterplein:
13.20 1/2a
13.40 1/2b
14.00 1/2c
14.20 1/2d
14.40 1/2e
15.00 1/2f
Korfbalveld:
Voetbalveld:
14.00 Groepen 5
Groepen 6
14.25 Groepen 6
Groepen 8
14:50 Groepen 3 en 3/4c
Groepen 7
Tot dan!

We vinden het super dat veel kinderen en ouders
op de fiets naar Uniek komen. Wilt u er wel op
letten dat u het fietspad niet blokkeert? We willen
het voor de kinderen overzichtelijk en veilig
houden. Gezellig even kletsen? Doe dit dan op de
stoep en parkeer uw fiets op de daarvoor
bestemde plekken.

KIES
De gemeente Halderberge biedt dit schooljaar KIES
( kinderen in echtscheidingssituaties ) aan , voor alle
basisschoolleerlingen van groep 4 t/m 8 , die zich in
een soortgelijke situatie bevinden. Door middel van
beweging , creatieve werkvormen enz. krijgen
kinderen de kans om hun verhaal te doen en krijgen
ze handvaten om beter met de situatie om te gaan.
Twee coaches begeleiden de kinderen gedurende 8
opeenvolgende weken gedurende 1 uur per week.
Vooraf is er een ouderbijeenkomst en na afloop van
de 8 weken weer. Het is een groep van maximaal 10
kinderen, die bij elkaar erkenning en herkenning
vinden, omdat ze in dezelfde situatie zitten. KIES is
12 jaar geleden ontwikkeld en is bewezen effectief.
Uit onderzoek blijkt dat de kinderen zich ook op
school beter op hun werk kunnen concentreren.
Voor meer informatie verwijzen we naar de
website: kiesvoorhetkind.nl .
De training zal zijn van week 41 t/m week 50. Data
en locatie volgen na voldoende deelnemers. Het
aanmeldformulier kunt u vinden in de boekenkast.
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EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE
PROFESSOREN VAN MAD SCIENCE!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap &
techniek cursus verzorgen op Uniek, waar de
kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen
inschrijven. We starten met een spectaculaire
science show op 18-9-2019. (Ook de peuters en
kleuters kijken mee.)
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met
talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
Schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de
Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te
worden? We gaan het zien met zelfs een echte
raketlancering.
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk
op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe
het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren,
analyseren en conclusies trekken zijn immers
belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na
iedere les krijgen de kinderen materialen en
informatie mee naar huis om thuis verder te leren
en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 22-10-2019 / 29-10-2019 / 5-11-2019/
12-11-2019 / 19-11-2019 / 26-11-2019
Starttijd: 15.45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies,
leskaarten en Mad Science polsbandje.

Experimenteren met de
gekke professoren van
Mad Science!
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Rots en water op BS
Uniek

ROTS EN WATER OP BS UNIEK
Omdat wij het als school belangrijk vinden dat de
leerlingen de kans krijgen om zich op het gebied
van zelfvertrouwen, zelfreflectie, communicatieve
en sociale vaardigheden en zelfbeheersing (nog)
verder positief te ontwikkelen gaan we dit
schooljaar op BS Uniek aan de slag met de training
Rots en Water.
Rots en Water is een actieve training waarbij
vooral ‘doen’ en ‘ervaren’ centraal staan. Kinderen
leren hun plaats binnen de groep/samenleving en
die van anderen beter (her)kennen. Kenmerkende
thema’s van de training zijn: zelfbeheersing,
zelfreflectie, zelfvertrouwen en assertiviteit. Na
afloop van een oefening volgt een korte evaluatie
door o.a. bewustwordings- en ervaringsvragen.
Tevens wordt een link gelegd naar de dagelijkse
praktijk.
Gedurende dit schooljaar krijgen de leerlingen uit
de groepen 7 en 8 de basistraining aangeboden.
Leerlingen uit de groepen 3 en 4 krijgen dit
schooljaar enkele lessen waarin ze kennis maken
met Rots en Water. Volgend schooljaar zijn de
huidige groepen 5 en 6 aan de beurt. Zij krijgen
dan de basistraining aangeboden.
Rots en water wordt op dinsdag gegeven door juf
Sharona en juf Eline. De groepsleerkrachten zijn bij
de lessen aanwezig. De training vindt plaats in de
speelzaal en er wordt gewerkt op blote voeten.
Mochten er vragen zijn, dan kun u terecht bij juf
Sharona en juf Eline.

