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Beste ouders/verzorgers,

In deze informatiebrief:
 Verkeersexamen groepen 7…
 Actie kledingcontainer…
 Haai alarm!!!...
 Koningsspelen …
 Stickerboek Koningsdag…
 Oproep workshops Blaakdag/ouderfeest…
 Voorstellen stagiaire Eurekaklas…
 Spelen op het schoolplein na schooltijd…
 Koningsdag in de wijk…
 Wist u dat?
Geslaagd!
De kinderen van groep 7 en een aantal kinderen van de talentgroep
hebben meegedaan aan het verkeersexamen. Gisteren slaagden alle
kinderen voor het theoretisch examen. Vandaag schitterden ze
opnieuw tijdens het praktijkexamen.
Alle kinderen zijn met vlag en wimpel geslaagd!
Proficiat namens het hele team van onze school!
Actie kledingcontainer.
Zoals iedereen wel weet hebben we op ons schoolplein een groene kledingcontainer
staan. Al jaren verdienen we dankzij deze container een leuk zakcentje die we aan de
leerlingen van de school kunnen besteden. In de week van 10 t/m 17 mei kan er extra
geld worden opgehaald met de kleding.
De kleding die in deze week wordt verzameld, wordt gewogen en de drie scholen die de
meeste kleding hebben verzameld, krijgen hun bedrag verdubbeld!
Zou u de kleding tot die week kunnen bewaren zodat we een grotere kans maken op
verdubbeling? We zouden dat erg op prijs stellen!
HAAI ALARM!!!
Hallo, wij zijn de Talentklas. Wij gaan de komende 2 weken (van maandag 10 april t/m
donderdag 20 april) actievoeren voor de haaien. Misschien wist u al dat veel haaien met
uitsterven worden bedreigd (er gaan er 3 per seconde dood).
Elk jaar worden er honderd miljoen haaien gevangen. Voor hun vinnen en vlees. Dit moet
stoppen, vinden wij. Doe mee en kom met ons in actie!
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Daarom willen wij in de hal (bij ingang) graag een kraampje openen waar we voor lage
prijzen spulletjes gaan verkopen. Ook kunt u geld in onze collectebus doen of flessen
inleveren.
Dat geld kunt u ook zelf aan de haaien doneren via zappyourplanet.nl van ons krijg je een
kaartje met de SMS erop. We hopen dat u ook meedoet
Groetjes, TALENTKLAS, door Thomas en Thijmen

Koningsspelen.
Op 21 april vinden op OBS De Blaak de Koningsspelen plaats. Dit jaar starten we met een
Koningsontbijt. Iedere leerling heeft vandaag een brief mee naar huis gekregen waarop
ingevuld kan worden wat hij/zij graag eet tijdens het ontbijt. Deze brief vindt u voor
alle zekerheid ook in de bijlage. Uiterlijk 14 april moet de brief weer terug op school
zijn. Die dag gaan we namelijk kijken voor wie we het ontbijt kunnen
gaan maken!
Na het Koningsontbijt gaan de groepen samen een Koningsdans doen en
is er een heuse koning- en koninginverkiezing. We nodigen hierbij dus
alle kinderen uit om als koning, koningin, prins of prinses naar school te
komen!
Na de verkiezing hebben alle groepen pauze (fruit en drinken gewoon
meenemen vandaag!)
Vervolgens verzorgen onze groepen 7, 8 en talent verschillende spelletjes voor de
jongere groepen. Ook mogen alle kinderen van groep 1 t/m 6 spelmateriaal mee naar
school nemen. Een stepje, rolschaatsen, badmintonrackets… we gaan kijken of we er op
een gezellige manier mee kunnen spelen.
We zoeken ouders die de klas van 08.45 uur tot 10.15 uur kunnen begeleiden bij het
ontbijt en kunnen ondersteunen bij het opruimen en verplaatsen van tafels en stoelen.
Zin om mee te helpen? Geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind!
Werkgroep Koningsspelen.
Stickerboek Koningsdag.
De komende week krijgen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een stickerboek mee naar
huis. Dit boek, een cadeautje van de Stichting T Primair, vertelt het verhaal van drie
prinsesjes die op eigen houtje Tilburg gaan ontdekken en daar de verbinding tussen
Tilburg met het koningshuis op een luchtige, geestige en lichtzinnige manier ontdekken.
De opdracht voor de kinderen is om stickers op te halen in de stad om het boek
compleet te maken. Het vinden van de gouden sticker geeft de gehele klas van de
leerling recht om aanwezig te zijn langs de Koninklijke route op 27 april. Er zijn
bovendien ook nog andere prijzen te winnen.
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Oproep workshops Blaakdag/ouderfeest.
Wie wil/kan ons helpen? Voor de Blaakdag/Ouderfeest op 7 juli a.s. zijn wij op zoek naar
enthousiaste ouders die een creatieve- of sportieve workshop willen verzorgen.
Interesse? Geef jezelf dan op bij Moniek Schrandt via e-mail
moniekschrandt@hotmail.com. Voor vragen of wat meer informatie kun je mailen naar
juf Janneke: janneke.heesakkers@opmaat-scholen.nl. We hopen op veel hulp!
Werkgroep Blaakdag/ouderfeest.
Voorstellen stagiaire Eurekaklas.
Hoi allemaal,
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Mariska
de Haan, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Tilburg.
Afgelopen augustus ben ik afgestudeerd aan de
Universiteit van Tilburg als Kinder- en Jeugdpsycholoog.
Tijdens mijn stage binnen het speciaal onderwijs heb ik
ervaring opgedaan in de diagnostiek, begeleiding en
behandeling van kinderen in de leeftijd van vier tot
veertien jaar. Daarnaast gaf ik les aan hoogbegaafde
kinderen met ontwikkelingsproblemen, begeleidde ik
leerkrachten en gaf ik wekelijks dyslexiebehandeling.
Binnen OBS De Blaak ben ik vanaf februari werkzaam als psycholoog binnen een
werkervaringsplek. Op dinsdag zal ik individuele- en groepsbegeleiding geven aan
kinderen die extra hulp kunnen gebruiken op didactisch- en sociaal-emotioneel vlak.
Daarnaast zal ik ook diverse didactische onderzoeken afnemen. Mocht u hier vragen
over hebben dan kunt u mij altijd aanspreken op school. In mijn vrije tijd sport ik graag
(volleybal, wielrennen en tennissen) en spreek ik af met vrienden. Ik krijg energie van
nieuwe uitdagingen en werk vanuit de passie om de ontwikkelingskansen van kinderen te
optimaliseren, door gespecialiseerde begeleiding op maat te bieden aan elk uniek kind.
Groetjes Mariska
Spelen op het schoolplein na schooltijd.
Nu de dagen wat langer en mooier worden, zien we weer wat meer kinderen na schooltijd
op ons schoolplein. Graag willen we de regels over het gebruik van het schoolplein even
doornemen, om eventuele overlast te voorkomen:
 Kinderen zijn welkom tot 18.00 uur. In het weekend of vakanties niet voor
10.00 uur op het plein.
 We houden rekening met elkaar en met omwonenden. Ook kinderen van de BSO
maken gebruik van het plein.
 Voetballen mag, maar niet met een leren bal.
 Fietsen parkeren aan de zijde van de sporthal en niet op het plein.
Koningsdag in de wijk.
Op 29 april is het Koningsdag! Dit jaar is de rommelmarkt in de Blaak weer terug van
weggeweest.
Van 9.30 - 14.00 zal het KVW-veldje bij het winkelcentrum vol staan met leuke
activiteiten.
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Naast de bekende rommelmarkt, zijn er springkussens, een kinderboerderij met
konijntjes en een geitje en leuke muziek. Voor de liefhebbers die de stad willen volgen,
streamen we het koninklijk paar via de beamer.
Ook komt dansschool VIP optreden en geeft TC de Blaak een tennisclinic. Wil je
geschminkt worden, een mooie ballon of een lekker zakje popcorn? Op Koningsdag De
Blaak is dit er allemaal!
Wil je zelf je spulletjes verkopen?
Koop dan een lootje bij Primera de Blaak voor 1 euro, op die manier ben je gegarandeerd
van een plekje en weet de organisatie hoeveel mensen zij kunnen verwachten. De lootjes
verkoop start op 6 april en eindigt op 26 april.

Vind je het leuk om als vrijwilliger bij te dragen?
Neem dan gerust contact op met Emely op emelyscharbaai@hotmail.com
Tot dan!
Organisatie Koningsdag De Blaak 2017
Wist u dat?
 ons turntalent Lucas uit groep 6B door in de halve finale staat van de Nederlandse
kampioenschappen turnen?
 de plantjes en kikkervisjes in de groepen 1, 2, 3 al flink aan het groeien zijn?
 we een leerzame en leuke studiemiddag over het creëren van geluk hebben gehad in
het Willem II stadion?
 komende vrijdag de viering is van de groepen 3 en 4?
 na Pasen de Cito-eindtoets van groep 8 zal plaatsvinden?

Team OBS De Blaak
wenst u een heel fijn weekend!
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