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GYMLESSEN

JUF CHARONNE

Wilt u er alert op zijn dat uw zoon/dochter op
maandag en vrijdag zijn/haar gymspullen
meeneemt? Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8
gymmen op die twee dagen. Daarnaast zijn de
voeten van veel kinderen in de zomervakantie flink
gegroeid en passen de gymschoenen van vorig
schooljaar niet meer. Ivm de veiligheid is het
belangrijk dat de kinderen goede schoenen dragen.

Vanaf 1 oktober zal juf Charonne toegevoegd
worden aan het team van Uniek. We zijn u blij te
melden dat zij zal gaan lesgeven in groep 1/2A,
waar we vanaf 1 oktober afscheid gaan nemen van
juf Martine. Juf Charonne zal op woensdag (om de
week), donderdag en vrijdag lesgeven in groep
1/2A. Loopt u gerust eens binnen om kennis met
haar te maken.

IDEEËNBUS
Mocht u ideeën hebben waar wij het onderwijs aan
uw kind(eren) door kunnen verbeteren? Stop deze
gerust in de ideeënbus. U vindt de ideeënbus naast
het kantoor van juf Janey.

OUDE SCHOOLBOEKEN
Op de podiumtrap liggen (oude) schoolboeken die
wij op Uniek niet meer gebruiken. De kinderen
mogen de boeken mee naar huis nemen. Neemt u
ook even een kijkje?

OUDERPORTAAL
COMMUNIE
Zaterdagmorgen 16 mei 2020 is om 11.00 uur de
communieviering in Hoeven. Op woensdagavond 8
januari 2020 is er een informatieavond over het
communietraject naar de communieviering toe.
Voor vragen kunt u terecht bij Helwin Langemaire:
helwindrum@hotmail.com

Via het Ouderportaal ontvangt u alle belangrijke
informatie over wat er gebeurt bij ons op school.
Deze informatie kan specifiek voor een groep zijn,
maar ook de nieuwsberichten voor de hele school
worden op deze manier verstuurd.
Als u meerdere kinderen op school heeft, ontvangt
u de nieuwsberichten maar een keer, mits u ze op
een account heeft geregistreerd.
Door naar ouders.basisonline.nl te gaan , heeft u na
inloggen de mogelijkheid om nog een kind aan een
bestaand account toe te voegen. U heeft hier wel
een geldig token voor nodig. Deze kunt u opvragen
bij de leerkracht van uw kind. Voor meer
informatie: support.basisonline.nl
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KLASSENOUDERS
We zijn zeer blij met de ouders die zich hebben
opgegeven als klassenouder! Hartelijk dank
hiervoor! In een enkele groep missen we nog hulp.
Binnenkort komt in het ouderportaal de optie om
met de klassenouders te communiceren via het
ouderportaal. We houden u op de hoogte van deze
ontwikkeling.

SPONSORACTIE
Wat een fantastisch hoog bedrag hebben we samen
opgehaald voor het schoolplein van Het
Kansenrijk!!
We zijn ontzettend trots op jullie en op alle mensen
die een bijdrage hebben geleverd!!
Er is vanmiddag heel hard gerend door alle kinderen
en we hebben heel veel papa’s/mama’s/ opa’s en
oma’s horen supporteren. Bedankt voor deze
aanmoedigingen!

€8834,83
Het bedrag is inmiddels al hoger geworden dan we
vanmiddag hebben kunnen communiceren. Dit is
een heel hoog bedrag wat we kunnen besteden aan
het schoolplein!
Achter de schermen zullen we de eerste stappen
gaan zetten, zodat het Kansenrijk nog mooier
wordt! De leerlingenraad zal hierin met ons
meedenken.
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