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INFORMATIEAVOND SCHOOLTIJDEN

GROEPEN 1-2

We willen u graag allen uitnodigen voor de
informatie avond over het aanpassen van onze
schooltijden. We merken dat er wat vragen zijn
en wij willen u graag meer duidelijkheid geven
en u de gelegenheid bieden om vragen te
stellen.
Omdat wij hopen op een grote opkomst van
ouders en beperkt zijn in onze ruimte, hebben
we ervoor gekozen om meerdere momenten in
te plannen.
Dinsdag 11 februari 19.00-19.45 groep 1/2
Dinsdag 11 februari 20.00-20.45 groep 3/4
Donderdag 13 februari 19.00-19.45 groep 5-6-7
Wanneer u meerdere kinderen op school heeft,
bent u vrij om aan te sluiten bij één van de
momenten. Mocht u één kind bij ons op school
hebben en het tijdstip komt niet uit, laat dit dan
even weten aan de leerkracht van uw kind. Op
beide avonden zal de inloop om 18.45 starten.

Op dit moment zijn de leerkrachten van de
groepen 1-2 samen met de directie volop bezig
zich te oriënteren hoe ze de
speelleeromgeving (het klaslokaal) nog
prikkelender, uitdagender en rijker in kunnen
richten. We vinden het namelijk erg belangrijk
dat we aansluiten bij wat de kinderen nodig
hebben, zodat ze zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. We concentreren ons
met name op de ontwikkelingsgebieden taal,
rekenen, spel (sociaal emotionele
ontwikkeling), motoriek, constructie en crea.
We hopen dat u gaande dit jaar steeds meer
een leerrijke omgeving ziet.

PROMO FILMPJE
In samenwerking met Urban Toolbox is er een
Uniek filmpje gemaakt waarbij het gebouw,
onderwijssituaties en kinderen in beeld komen.
Wij zijn ontzettend trots op dit mooie filmpje!
Op korte termijn zal dit filmpje terug te vinden
zijn op de website en op onze Facebookpagina.

INSCHRIJFOCHTENDEN
De open inschrijfochtenden voor nieuwe
kinderen en ouders zijn op onderstaande data
+ tijden:
Dinsdag 24 maart: 9.00 uur
woensdag 13 mei: 9.00 uur
woensdag 24 juni: 9.00 uur

ONTRUIMINGSOEFENING
Dinsdag 4 februari staat er om 14.30 uur een
ontruimingsoefening gepland.
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CARNAVALSVIERING
Beste Peejkes en Peejinnekes,
Vorig jaar zat ik als Peejenprinses in de kerk
tijdens de Carnavalsviering.
Er was toen een kinderkoor wat tijdens de mis
liedjes zong. Ik vond dit onwijs leuk! Met de
carnavalsmis-voorbereidingsgroep heb ik dit
besproken en we willen graag dit jaar weer
kunnen genieten van jullie muzikaliteit. Het
liefste met nog meer kinderen dan vorig jaar.
Het zou dan ook waanzinnig te gek zijn, als jullie
hier aan mee willen doen en dat natuurlijk
“meej jil oew hart”.
Vraag je vriendje of vriendinnetje, broertje of
zusje en speel en zing vrolijk mee!!!
Zou je willen meedoen, dan kun je dit
doorgeven aan je muziekdocent Lydia van Meer
op school (zij is op vrijdagochtend aanwezig)
Tijdens de muziekles kunnen jullie al oefenen
en dan zien we jullie graag zondag 23 februari
om 9.15 uur in onze eigen kerk: St. Jan de
Doper.
Groetjes van de Peejenprinses en de
Carnavalsmisvoor-bereidingsgroep (Tessa,
Jarno en Helwin), namens CS De Peejenzaaiers

Carnavalsviering
Inloopspreekuur
GGD

31.01.2020
-

Inloopspreekuur
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INLOOPSPREEKUUR GGD
Mijn naam is Laura van der Wijk,
jeugdverpleegkundige bij GGD West-Brabant.
Sommige ouders kennen mij misschien al wel
van het consultatiebureau.
Ik ben 1x per maand aanwezig op Uniek en
Hummelhoeve van 8.30 – 9.00 uur.
Ik ben er op dat moment voor een praatje of
vragen van jullie, je zoon of dochter, of van de
leerkrachten/pedagogisch medewerkers. Heb
je een vraag over de gezondheid, ontwikkeling,
gedrag of leefstijl van je kind of wil je gewoon
iets delen? Spreek me gerust aan! Ik zit in de
spreekkamer tegenover de kleuterklassen van
de groepen 1-2A en 1-2C.
Graag tot ziens,
Jeugdgezondheidszorg
Hoeven/Bosschenhoofd
Jeugdverpleegkundigen Marianne en Laura
Data waarop Laura van der Wijk op BS Uniek
en Hummelhoeve aanwezig is:
· Dinsdag 11 februari 2020
· Dinsdag 10 maart 2020
· Dinsdag 14 april 2020
· Dinsdag 12 mei 2020
· Dinsdag 9 juni 2020
· Dinsdag 8 september 2020
· Dinsdag 13 oktober 2020
· Dinsdag 10 november 2020
- Dinsdag 8 december 2020

