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START SCHOOLJAAR

VERLOF

Maandag 5 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!

Als u verlof aan wilt vragen, kan dit via de officiële
weg middels een verlofaanvraagformulier wat u kunt
vinden in de digitale 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. De directie houdt bij wie wanneer verlof
heeft gekregen. Wij willen u ook vragen om officieel
verlof aan te vragen voor kinderen van 4 jaar.

BABYNIEUWS
Juf Rowy en haar partner Luuk zijn op zaterdag 23 juli
trotse ouders geworden van hun zoontje Jeppe! Juf
Rowy zal daarom de komende maanden nog genieten
van haar zwangerschapsverlof. Wij wensen juf Rowy
en haar gezin heel veel geluk toe!
Ook mogen wij het nieuws delen dat juf Maaike de
Nijs zwanger is van een broertje of zusje voor hun
zoontje Noud. Wij wensen juf Maaike een
voorspoedige zwangerschap toe!

INFORMATIE AVOND

Juf Nathalie heeft in de zomervakantie helaas
afscheid genomen van BS Uniek. Zij heeft een nieuwe
uitdaging gevonden op BS de Schittering in
Oudenbosch. Wij gaan juf Nathalie natuurlijk missen,
maar wensen haar veel succes en plezier toe met
haar nieuwe baan! Juf Annette Gasseling zal tijdelijk
juf Nathalie vervangen in groep 1-2c tot de vacature
ingevuld is.

Dinsdagavond 20 september organiseren we een
informatie avond voor de ouders/verzorgers en
kinderen van BS Uniek. Van 18.30u tot 19.45u kunt u
een kijkje gaan nemen in de klas(sen) van uw
zoon/dochter. U kunt gedurende deze tijd samen met
uw kind(eren) in de klas(sen) gaan kijken wat ze dit
schooljaar gaan leren. Daarnaast kunt u ook kennis
maken met de groepsleerkracht(en). U ontvangt
volgende week meer informatie via het Ouderportaal.
Aansluitend is om 20.00u de jaarvergadering van onze
oudervereniging. Hier wordt financiële
verantwoording afgelegd en besproken waaraan de
vrijwillige ouderbijdrage wordt uitgegeven. U bent van
harte welkom en kunt zich aanmelden via:
ov.hoeven@borgesius.net

KLASSENOUDERS

OUDERGESPREKKEN

JUF NATHALIE

Voor al onze klassen zijn wij weer 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).

OUDERPORTAAL
Mocht u in de loop der tijd een nieuw
telefoonnummer of (e-mail)adres krijgen, wilt u dit
dan ook aanpassen in het Ouderportaal? Wij kunnen
deze aanpassing in het Ouderportaal zelf niet maken.
Mochten we u moeten bereiken dan gebruiken we de
gegevens uit het Ouderportaal.

Op donderdag 29 september en dinsdag 4 oktober zijn
de eerste oudergesprekken. U ontvangt een
uitnodiging voor deze gesprekken via het
Ouderportaal. Tijdens deze oudergesprekken
bespreken we de start van het schooljaar en stellen
we doelen op waar we samen, de kinderen – ouders
en leerkrachten, aan gaan werken. Ook zal u tijdens
deze gesprekken kennis maken met ons nieuwe
programma ‘MijnRapportfolio’.
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SAMENWERKING OUDERS

AVG

Zoals we vorig schooljaar al hebben vermeld, is het
opzoeken van de samenwerking met ouders één van
onze doelen.
Daar willen wij graag, samen met u, dit schooljaar
mee aan de slag gaan. Om de samenwerking passend
te maken voor zowel u als ouders en ons als school,
hebben we uw input hard nodig!
Lijkt het u leuk om mee te denken over hoe we de
samenwerking kunnen versterken?
Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar:
s.hansen@borgesius.net
Laten we er samen een leuk en leerzaam schooljaar
van maken!

Vier jaar geleden is de wet AVG-wet 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 eerdere gegevens willen wijzigen, dan kunt u
dit kenbaar maken aan de directie van de school.

INZAMELINGSACTIE AH
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is de directie
met een groep ouders aan het bekijken hoe we het
schoolplein kunnen aanpakken en zandvrij kunnen
maken. Hiervoor is geld nodig.
In overleg met de AH in Hoeven is afgesproken dat de
komende periode de statiegeldbonnetjes gedoneerd
kunnen worden aan onze school.
Wilt u de school helpen, dan kunt u uw bonnetje in
de bak doen. Alle beetjes helpen! Wij en de kinderen
zijn u daarvoor dan erg dankbaar. Alvast bedankt!

LUIZENBRIGADE
De data van de controles kunt u ook dit schooljaar
weer terugvinden in onze schoolkalender. Mocht er
een hercontrole noodzakelijk zijn in de groep van uw
zoon/dochter, dan brengt de groepsleerkracht u op de
hoogte middels een bericht op het ouderportaal.
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 dit jaar weer op zoek naar
luizenpluisouders die de brigade willen versterken.
Een aantal keer per jaar (op woensdagochtend) 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 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

OVERIGE INFORMATIE
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