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Verkeersweek
Voorstellen Kansenrijk

START SCHOOLJAAR

VERKEERSWEEK

Maandag 6 september was het dan weer zover. De
eerste schooldag. Wij kijken terug op een fijne start
en zijn blij de kinderen na een welverdiende
vakantie weer te mogen verwelkomen op school.
Wij wensen alle kinderen van BS Uniek en
Peuteropvang Hummelhoeve een heel fijn
schooljaar toe!

Deze week stond voor alle groepen in het teken
van verkeer. We zijn maandag gestart met een
heuse Verkeersactie om o.a. aandacht te vragen
voor de nieuwe rijroutes op de parkeerplaatsen.
Daarnaast hebben er allerlei activiteiten rondom
het thema Verkeer plaatsgevonden. De groepen 1,
2 en 3 hebben het oversteken geoefend, groep 4
ging een verkeerswandeling in de wijk maken,
groep 5, 6 en 7 hebben geskate en gestept en
groep 8 heeft les gekregen over de dode hoek.
Kortom het was een zeer leerzame en actieve
week.

OPENINGSTIJDEN
Via het ouderportaal zijn de oude schooltijden met
u gedeeld. Vandaag hebben we gezien dat het bijna
bij iedereen al lukt om op tijd binnen te zijn!
Wij willen nogmaals nadruk leggen op de inloop- en
ophaaltijden. Als de kinderen om 8.30u en 13.00u
binnen zijn, kunnen de leerkrachten direct starten
met de lessen.

AVG
Drie jaar geleden 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.

We willen blijven benadrukken dat het naleven van
de regels rondom verkeersveiligheid en het
parkeerbeleid van groot belang zijn. In
onderstaande afbeelding ziet u d.m.v. de rode lijn
en zwarte pijlen de juiste fiets- en looproute vanuit
Achter ’t Hof en de President Hopstakenlaan.
Mogen we rekenen op uw inzet?

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. We gaan
ervan uit dat alleen in uitzonderingsgevallen verlof
wordt aangevraagd.
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VOORSTELLEN KANSENRIJK
In de bijlage stellen alle collega’s werkzaam in het
KansenRijk zich graag aan u voor. U kunt het
document ook vinden in de digitale boekenkast op
het Ouderportaal.
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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.

STARTGESPREKKEN
Op 28 en 30 september zijn de startgesprekken.
Deze gesprekken kunnen vanwege de versoepeling
van de coronamaatregelen weer op school
plaatsvinden. Uw zoon/dochter ontvangt vandaag
een formulier voor het startgesprek. Wilt u er a.u.b.
voor zorgen dat deze voor woensdag 22 september
ingevuld bij de groepsleerkrachten ingeleverd zijn?

KLASSENOUDER
Voor al onze klassen op BS Uniek zijn wij op zoek
naar een klassenouder. De klassenouder vormt de
directe verbinding tussen de leerkracht en de
ouders bij o.a. het regelen van ouderhulp. Heeft u
interesse en wilt u zich hiervoor opgeven, gelieve
zich op te geven bij de groepsleerkracht(en).

JUF MARGOT
Juf Margot is 25 jaar werkzaam in het onderwijs en
dat willen wij graag vieren. Op maandag 27
september maken wij er met juf Margot graag een
feestelijk dag van en zal zij een swingende
schooldag beleven met de kinderen van BS Uniek!

JUF JANEY
Zoals u wellicht gelezen heeft, neemt juf Janey per 1
oktober helaas afscheid van BS Uniek. Daarom
willen wij op donderdag 30 september juf Janey
extra in het zonnetje zetten en haar enorm
bedanken.
Wij wensen juf Janey veel succes met haar nieuwe
uitdaging!
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