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CHROMEBOOKLADERS

OUDERPORTAAL

Op dit moment missen er best nogal wat Dell
Chromebookladers op school. Mogelijk dat deze na
de lockdown vorig schooljaar niet mee terug naar
school zijn gekomen. Zou u thuis nog eens goed
willen kijken of u een Dell Chromebooklader

Het ouderportaal is een prettig middel om
leerkrachten een berichtje te sturen of een korte
vraag te stellen. Natuurlijk kunt u dit op alle
momenten van de dag doen. De afspraak binnen
Uniek is dat leerkrachten tussen 7.30 uur en 17.30 uur
berichten lezen en beantwoorden. Omdat
leerkrachten het merendeel van de dag voor de klas
staan, is het niet altijd mogelijk dezelfde dag te
reageren.
Wanneer u nog geen reactie heeft gekregen van een
leerkracht op een gestuurd bericht, neem dan even
telefonisch contact op.

heeft liggen en wanneer u er een vindt deze
aan uw zoon of dochter mee willen geven?
Bedankt alvast!

KIES
De gemeente Halderberge heeft de intentie om dit
najaar 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 .
Data en locatie volgen na voldoende deelnemers.
Een folder met meer informatie kunt u vinden in de
boekenkast.
Aanmelden kan via Esther Soeters:
e.soeters@halderberge.nl

KOFFIE OCHTEND
De koffie ochtend op maandag 15 november wordt
vanwege organisatorische redenen verplaatst naar
donderdag 25 november (9.00u tot 10.00u). De
uitnodiging en verdere informatie volgen.

LUIZENBRIGADE
Op woensdagochtend 3 november staat de eerste
luizencontrole weer gepland. De data van de controles
kunt u ook terugvinden in onze schoolkalender. Wilt u
er a.u.b. rekening mee houden dat het voor de
hulpouders lastig controleren is als de haren
gevlochten zijn en er veel gel in de haren zit. Bij
voorbaat dank namens de luizenbrigade!
Daarnaast zijn we ook op zoek naar luizenpluisouders
die de brigade willen versterken. Een aantal keer per
jaar (op woensdag) komt de luizenbrigade bij elkaar
om alle kinderen te controleren. Vele handen maken
licht werk! Kunt u ook een aantal keer per jaar op
woensdagochtend een uurtje missen? Geef u dan nu
op door een mail te sturen naar juf Sharona:
s.gijzen@borgesius.net. Juf Sharona is ook in het
Ouderportaal te vinden. De coördinatoren zullen
vervolgens met u contact opnemen. We hopen op uw
hulp!

PODIUM
In de vakantie wordt er een vast podium op ons grote
schoolplein geplaatst. Wij hopen hier in de toekomst,
tijdens allerlei activiteiten, nog veel plezier van te
hebben!
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WEEK TEGEN PESTEN
In de week van 27 sept. t/m 1 okt hebben we op BS
Uniek stilgestaan bij de week tegen het pesten. Dit
initiatief maakt deel uit van ons pestpreventieproject
binnen PBS. Bij alle bouwen kwamen verschillende
werkvormen aan bod. Zo hebben o.a. de groepen 1 en
2 gewerkt met een prentenverhaal rondom pesten en
het maken van handslingers. De groepen 3 en 4
hebben een quiz rondom pesten gedaan. Groepen 5
en 6 hebben het spannende spel de heldengame
gespeeld. De groepen 7 hebben stilgestaan bij de film
"Spijt" en deze a.d.h.v. een verwerkingsboekje
nabesproken en als laatste hebben de groepen 8 een
voorlichting gekregen over online veiligheid
(Cyberpesten) vanuit bureau Halt. Al met al volgens
ons een geslaagde week waarbij de voorlichting over
en het tegengaan van pestgedrag centraal stonden.
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JONGERENWERK HALDERBERGE

Werkgroep PBS

VOORLEESWEDSTRIJD
Op donderdag 14 oktober was de jaarlijkse
voorleeswedstrijd. Uit iedere groep 7 en 8 was er een
voorleeskampioen van de klas, die het tegen elkaar
opnamen, onder het toeziend oog van de kinderen uit
de groepen 5 en 6 én uiteraard een echte jury. Het
was een spannende strijd. De jury heeft Tessa
gekroond tot voorleeskampioen. Ze las een stukje
voor uit Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Van
harte gefeliciteerd Tessa!
Tessa gaat onze school vertegenwoordigen bij de
gemeentelijke voorleeswedstrijd, later dit jaar.

HERFSTVAKANTIE
Wij wensen u een fijne herfstvakantie toe!
Team BS Uniek en Hummelhoeve

