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JUF SUSANNE

LEERLINGENRAAD

Vanaf 1 januari ben ik, Susanne, gestart als de
nieuwe directeur van Uniek. Ik ben 23 jaar
werkzaam in het onderwijs en heb zelf als leerkracht
in veel groepen lesgegeven. De afgelopen jaren ben
ik op verschillende scholen directeur geweest. Ik
ben graag in de school te vinden, tussen de
kinderen en de leerkrachten en denk mee over
allerlei ontwikkelingen.

Vrijdag 14 januari was de eerste leerlingenraad met
juf Susanne. Helaas wel online, maar de kinderen
hebben het allemaal super gedaan.
Juf Susanne heeft zich a.d.h.v. een paar foto's
voorgesteld en ze heeft de kinderen gevraagd
waarop de leerlingen trots zijn en wat ze voor
verbeterpunten hebben. Op deze manier heeft
Susanne gelijk als directeur een goede indruk van de
school gekregen.
De kinderen zijn vooral erg trots dat er op school
niet gepest wordt. Er heerst een fijne sfeer in de
school en verschillen onderling worden
gerespecteerd. Je mag zijn wie je bent, ongeacht je
geloof of huidskleur. Daarnaast vinden ze het
gebouw erg mooi en hebben we hebben leuke
leerkrachten die goed uitleg geven.
Op de vraag wat beter zou kunnen staat met stip op
1, de verkeersveiligheid rondom de school. De
kinderen die op de fiets of lopend komen geven aan
dat er vaak gevaarlijke en drukke situaties zijn. Ze
willen de ouders echt vragen hierop te letten. Ze
voelen zich vaak niet veilig. Verder vinden ze het
gebouw al te klein, zouden ze meer speeltoestellen
op het schoolplein willen en is de wens aanwezig om
misschien gymlessen te clusteren zodat ze 1x per
week een langere gymles hebben.
De verbeterpunten nemen we mee en gaan we
bespreken met het team, de goede punten gaan we
vasthouden.

Ik woon in Roosendaal, ben getrouwd met Marc en
moeder van 2 jongens; Julian van 16 en Max van
22. Bij ons thuis is het een gezellige beestenboel. In
mijn vrije tijd speel ik graag gezelschapsspelletjes en
wandel met mijn teckels Catoo en Charlie.
Ik hoop u graag op korte termijn persoonlijk te
mogen ontmoeten.

KOFFIE OCHTEND
De koffieochtend van donderdag 27 januari zal in
teken staan van een kennismaking met Juf Susanne.
De uitnodiging voor deze ochtend heeft u via het
Ouderportaal ontvangen. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar juf Susanne:
s.hansen@borgesius.net.

NIEUWE GEZICHTEN
Binnen het KansenRijk zijn er weer een aantal
nieuwe gezichten.
Ook zijn er inmiddels stagiaires van de opleiding
onderwijsassistent gestart.
De nieuwe medewerkers en de stagiaires stellen
zich in de bijlagen graag aan u voor!

BABY-NIEUWS
Juf Ellen is inmiddels bevallen van een mooie dochter:
NATHALIE
We wensen het kersverse gezin veel geluk samen!
Daarnaast is er nog meer ‘baby-nieuws’ in ons team.
Juf Nienke is in blijde verwachting van haar tweede
kindje. Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap
toe!
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HUISWERKKLAS

HUMMELHOEVE

De huiswerkklas is nu een aantal maanden bezig.
Intern hebben wij geëvalueerd hoe de huiswerkklas
verloopt.
De leerlingen van groep 5 hebben nog weinig
huiswerk op dit moment. We hebben daarom
besloten dat de kinderen van groep 5 nog 2 dagen
naar de huiswerkklas kunnen gaan, namelijk dinsdag
en donderdag. De maandag komt te vervallen voor
deze groep.

Peuteropvang Hummelhoeve, gevestigd in onze
basisschool, maakt vanaf 1 januari 2022 deel uit van
Kober kinderopvang. Ouders en peuters zijn vanaf 10
januari van harte welkom om te komen kijken en
kennis te maken met het bestaande, ervaren team.
Kober is een maatschappelijke
kinderopvangorganisatie in West-Brabant. Dagelijks
zetten de medewerkers van Kober zich in om ieder
kind de beste kansen te bieden. Met ruim 200 locaties
in de regio is Kober altijd dichtbij. Naast
Hummelhoeve maken ook Krullevaar, Kamelot en BSO
Uniek deel uit van Kober.
Nieuwe uitstraling, bekende gezichten
Kober voert een paar veranderingen door. Om de
peuteropvang de zachte, warme Kober-uitstraling te
geven, wordt het interieur over een aantal maanden
vernieuwd. Vanaf januari hoeven ouders bovendien
geen luiers, eten en fruit meer mee te geven. Hier
zorgt Kober voor.
Wat niet verandert, is het team van Hummelhoeve.
De pedagogisch medewerkers Monique Kaas, Ilmara
Kerstens en Anja van der Heijdt staan weer klaar voor
de peuters en hun ouders.

Voor de groepen 6 t/m 8 blijven de dagen hetzelfde,
maandag, dinsdag en donderdag van 15:15 uur t/m
16:15 uur.
Als de leerlingen hun huiswerk afhebben, gaan ze aan
de slag met doelen die nog niet voldoende worden
beheerst. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan
de achterstanden die de leerlingen hebben
opgelopen.
Als u uw zoon/dochter alsnog wilt opgeven voor de
huiswerkklas, dan kan dit via de eigen
groepsleerkracht.

COVID 19
Voor de Kerstvakantie brachten wij u via het
Ouderportaal op de hoogte van alle besmettingen
binnen BS Uniek. Echter blijkt dat dit niet altijd
overzichtelijk en haalbaar is. Wij willen u wel graag
goed blijven informeren over de besmettingen in de
klas van uw zoon/dochter om zo transparant mogelijk
te zijn.
Wij begrijpen namelijk dat het vragen op kan roepen
over de gezondheid van uw kind(eren). Mocht er in de
groep van uw zoon/dochter een besmetting zijn, en is
de leerling tijdens de besmettelijke periode op school
geweest, dan brengen wij de ouders/verzorgers van
de groep middels een brief op de hoogte. De school
heeft contact met het Scholenteam van de GGD om te
overleggen of de besmettingen consequenties hebben
voor de leerlingen en de medewerkers.
Heeft u vragen, neem gerust (telefonisch) contact op
met de school!

Meer weten? Wil je meer weten over peuteropvang
Hummelhoeve? Neem dan contact op met
unitmanager Wendy Kragt via wkragt@kober.nl / 0644151638 of kijk op de nieuwe locatiepagina van
peuteropvang Hummelhoeve. Langskomen mag
natuurlijk ook.

STUDIEDAG
Op maandag 31 januari is er een studiedag voor het
team van BS Uniek.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn daarom deze dag
vrij.

