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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:











Einde Kinderboekenweek & Project…
Jumbo ‘sparen voor je school’...
Studiedag 17 oktober jl. …
Interne (vertrouwens)contactpersoon in de groepen…
Mag ik me even voorstellen…
Pasjes Brabants natuurmuseum…
Try out sport…
Schoolgids…
Puberbrein (herhaling)…
Uitnodiging meidenvoetbalfestival in de herfstvakantie…

Einde Kinderboekenweek & Project.
De weken Kinderboekenweek/Project zijn
voorbij gevlogen. Na de start op 5 oktober zijn
de kinderen in hun klas en groepsdoorbrekend
aan de slag gegaan. Vele leuke activiteiten
hebben vanuit 21st Century Skills (zie bijlage
A voor meer informatie) de revue gepasseerd
met vandaag als afsluiting een
‘boekenruilbeurs’ door de gehele school en de
uitslag van de prijsvraag. De ruilbeurs heeft
voor veel kinderen een leuk nieuw boek
opgeleverd om tijdens de vakantie eens lekker
in te duiken. De prijsvraag is gewonnen door
groep 3A! Deze groep heeft de meeste oude
voorwerpen weten te raden en heeft een
voorleesboek gewonnen voor in de klas. De ‘opa
en oma verwendagen’ en ‘Heel Heikant Bakt’
waren maar twee van de vele leuke activiteiten.
(Juf Lieke (1-2A) is de afgelopen 3 weken ook een echte oma geworden zoals u ziet)
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Jumbo ‘sparen voor je school’.

De teller van de tussenstand van de actie ‘Jumbo sparen voor je school’ staat momenteel
op de 6657 punten (dit betekent dat we van de 41 deelnemers op de vierde plaats
staan). Het loopt dus super en u kunt nog steeds punten toekennen aan onze school t/m
25 oktober. We komen bij u terug wanneer we onze spaardoelen ontvangen hebben!
Studiedag 17 oktober jl.
Afgelopen maandag heeft het team een studiedag gehad omtrent een aantal
onderwerpen die vanuit het jaarplan op de agenda staat. Hieronder geven we kort
toelichting op behandelde onderwerpen. Spreek gerust een leerkracht op school aan
wanneer u vragen heeft:
 Het leerlingoverzicht: iedere leerling van school op cognitief- en sociaalemotioneel vlak in beeld in één overzicht. Tijdens de voortgangsgesprekken
gebruiken we deze overzichten voor het gesprek.
 SCOL: scol is een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. We koppelen dit aan de
methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Op vaste momenten tijdens het
schooljaar komen deze lessen terug.
 Het jaarplan (in relatie tot het vierjarig schoolplan 2015-2019). De pijlers van het
schoolplan leest u o.a. op onze website (www.obsdeblaak.nl > missie & visie) terug:
- Brede ontwikkeling voor iedereen: Uitbreiding van de muziekmethode 123Zing
met de ritmeboxen. Hoe deze boxen in te zetten voor instrumentale
begeleiding en didactiek. Voortgang van het cultuurtraject CMKT waarbij we
als school de discipline dans inzetten.
- Een leven lang leren: Evaluatie en bespreking van ingezette aspecten op het
gebied van ’21-eeuwse vaardigheden’ binnen de Kinderboekenweek en het
project. Voor de ontwikkeling van ‘vroeg vreemde talen onderwijs’ (bij ons
Engels) gaan we in gesprek met de organisatie ‘Early bird’. Diverse
onderwerpen van gesprek passeren begin november.
- Autonomie & eigenaarschap: vormgeving van de weektaak, het inzetten van
planborden en het omgang met uitgestelde aandacht stonden centraal.
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Interne (vertrouwens)contactpersoon in de groepen.
De interne (vertrouwens)contactpersoon is een leerkracht in de school, bij wie alle
leerlingen en ook ouders terecht kunnen als ze met problemen zitten waarover ze graag
een keer in vertrouwen over willen praten. Het kan bijvoorbeeld gaan over pesten,
seksuele intimidatie of mishandeling.
Binnen onze school zijn er twee interne (vertrouwens)contactpersonen. Dit zijn Bram
Mutsaers (groep 6B en bovenbouwcoördinator) en Carla van den Wittenboer
(zorgcoördinator). In de twee weken direct na de herfstvakantie worden alle leerlingen
geïnformeerd over deze rol binnen de school. Tijdens dat bezoek komen situaties ter
sprake waarin de interne (vertrouwens)contactpersoon een rol kan spelen. In elke groep
wordt bovendien aandacht besteed aan de flyer met de foto’s van de contactpersonen.
De volgende aspecten komen in de groepen aan bod:
-

Groepen 1-2 en 3: we bespreken het prentenboek “Giechelgeheimpjes”. Het
doel van dit prentenboek is dat kinderen weten dat er leuke maar ook minder
leuke giechelgeheimpjes zijn. Dat ze weten dat soms mensen echt (lichamelijk)
grenzen overgaan, maar dat het niet mag. Dat ze weten dat er een verschil is
tussen ergens om lachen en uitgelachen worden. Dat ze weten dat ze altijd met
hun verhaal naar een volwassene, die ze vertrouwen, mogen gaan.

-

Groepen 4, 5 en 6: in de groepen 4 t/m 6 wordt binnen het thema van Kinderen
en hun sociale talenten (dit is onze methode t.b.v. het bespreken en bevorderen
van sociale vaardigheden) een praatplaat besproken. Het thema dat na de
herfstvakantie aan bod komt is ‘opkomen voor jezelf’.
Op de praatplaat staan situaties afgebeeld die te maken hebben met pesten en
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van de plaat gaan we met
kinderen in gesprek. Belangrijkste boodschap is dat kinderen duidelijk ‘nee’ leren
zeggen in dat soort situaties en bij wie ze indien nodig hun verhaal kwijt kunnen.
De plaat hangt op de muur tegenover de koffiekamer.

-

Groep 7 en 8: in deze groepen wordt het bespreken van de plaat gekoppeld aan
een onderwerp van dramataal. We willen aan kinderen duidelijk maken dat zij, als
zij hoe dan ook in de knel zijn gekomen, hulp kunnen zoeken bij bijvoorbeeld de
interne (vertrouwens)contactpersoon.

Hebt u over bovenstaande informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij Bram Mutsaers
of Carla van den Wittenboer.
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Mag ik me even voorstellen.
Als opleidingsschool van PABO Tilburg (de lerarenopleiding) werken wij jaarlijks met een
groep toekomstige enthousiaste leraren. Voor deze groep 1e, 2e, 3e en 4e –jaars is OBS
De Blaak hun stageplaats.
Hoi! Mijn naam is Evelien Evers, ik ben 21 jaar oud en
studeer op dit moment aan Fontys HKE Pabo in Tilburg. Op dit
moment zit ik in het 4e en tevens laatste jaar van de Pabo.
Ik ben geboren in Roermond en woon sinds 3 jaar in Tilburg.
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan hardlopen, winkelen en
voetballen. Vrienden omschrijven mij als gezellig, enthousiast
en een doorzetter. Ik houd van uitdaging en vind het leuk om
nieuwe dingen te leren van, door en met kinderen, ouders en collega's.
Na afgelopen schooljaar de minoren ‘bewegingsonderwijs’ en ‘kind, leren, media’ te
hebben gevolgd sta ik dit jaar in groep 6B bij jullie op de OBS De Blaak. Ik verwacht
dat het een gezellige, leuke en leerzame tijd zal worden en heb erg veel zin in deze
nieuwe uitdaging!

Hoi! Ik ben Lotte Algra, ik ben 20 jaar en ik ben een derdejaars
stagiaire van de Pabo in Tilburg. Ik sta komend half jaar van
dit schooljaar in groep 5B bij juf Elina en juf Cristel en ik ben
er altijd op maandag en dinsdag. Om de vijf weken ben ik
nagenoeg heel de week te vinden in de klas dus ook dan kun
je me tegen komen!
Buiten school zing en werk ik en doe ik graag dingen met mijn
vriendinnen. Ik hoop ook dit half jaar weer veel te leren in
mijn kleine maar gezellige groep en veel leuke dingen te doen
met het team van collega's!

Hallo allemaal, Mijn naam is Inge Hendrix. Ik loop dit jaar stage
op OBS De Blaak. Het eerste halfjaar ben ik te vinden in groep
1/2a bij Juf Lieke op de dinsdag. Dit jaar ben ik begonnen op de
Fontys PABO. Het schooljaar is nog niet heel lang bezig. Toch
denk ik dat ik mijn plekje al heb gevonden. Voordat ik naar de
PABO ging heb ik een jaar gewoond in Nieuw-Zeeland. Daar heb
ik het erg naar mijn zin gehad als au pair voor een 2-jarige jongen
en een 4-jarig meisje. Voor mijn avontuur in Nieuw-Zeeland heb
ik onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch
medewerker kinderopvang afgerond. Hierdoor heb ik enige
ervaring met kinderen opgebouwd. Nog een paar feitjes over
mezelf: ik kom uit Hooge Mierde, ik zwem en wandel graag, mijn
lievelingseten is courgettepasta met zelfgemaakte tomatensaus,
ik houd van reizen. Jullie zullen me misschien nog wel tegenkomen
op school. Spreek me gerust aan als je meer wilt weten.
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Hoi allemaal,
Mijn naam is juf Lieke en ik ben 20 jaar oud.
Ik zit op de Fontys Hogeschool Kind en Educatie
en studeer daar aan de pabo. Ik heb mijn Propedeuse
gehaald en zit in het tweede jaar. Als ik niet op de pabo
of op de basisschool ben, kun je mij vinden in de Efteling,
bij mijn sportvereniging of bij mijn vriendinnen.
Het eerste half jaar ben ik elke dinsdag en woensdag
te vinden in groep 1/2B bij juf Marion. Een super gezellige
groep, waar ik met veel plezier les geef!
Groetjes, Lieke Brok
Pasjes Brabants Natuurmuseum.
Een kleine twee weken geleden heeft uw kind een pasje ontvangen voor het
natuurmuseum. Graag willen wij u nog meegeven wat er allemaal mogelijk is in het
natuurmuseum. Misschien kunt u in de herfstvakantie een bezoekje brengen aan het
museum. Alvast veel plezier!
In het museum is er behalve de reguliere tentoonstelling ook de nieuwe tentoonstelling
BOS te vinden en de OO-zone. BOS! Een belevenis die mee verandert met de seizoenen.
Men start als herfstbos vol opdrachten, een museumboom en een bijzondere
projectievloer. Voor kids van 4 tot 8 jaar- en hun ouders!
Bij sommigen misschien al bekend, maar een nieuw museaal concept in Nederland: de
OO-zone. Dit Ontdek- en Onderzoeksdomein voor natuur op de benedenverdieping is
een enorm succes. Iedereen vanaf 8 jaar kan zich hier uitleven met natuuronderzoek.
De biodiversiteit van Brabant op één plek samengebracht!
In de OO - zone kunt u als bezoeker op een interactieve ontdekkingstocht door de
natuur. En door de wereld die (natuur-) museum heet. U krijgt op een informatieve en
artistieke wijze te zien wat de taken van een museum zijn (educatie, communicatie,
verzamelen, bewaren en onderzoeken). Het mooiste is dat u ook kunt zien welke
schatten er bewaard worden in de depots. De prachtige collecties planten, dieren,
stenen en mineralen, fossielen en archeologisch en cultuurhistorische objecten bevinden
zich meestal achter gesloten deuren. Door enorme vitrines te bouwen, die lijken op de
stellingen in het depot, krijgt u in de OO - zone het echte "depotgevoel". En u ziet
meteen welke prachtige collectie we hebben!
Nogmaals veel plezier!
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Try out sport.
Recent ontving u de Try out sport boekjes weer. Door miscommunicatie bij sportbedrijf
Tilburg ontvangt onze school deze boekjes, en daarmee contactgegevens om in te
schrijven, heel erg laat. Diverse activiteiten zitten hierdoor al lang vol. Het
sportbedrijf heeft namens de betrokken verenigingen en clubs laten weten dat het
‘kennismaken’ met een nieuwe sport niet gebonden is aan een bepaalde periode.
Is de activiteit niet meer beschikbaar? Neem dan even rechtstreeks contact op met de
vereniging of club en vraag of je op een ander moment gebruik kunt maken van de Try
out sport actie.
Schoolgids 2016-2017.
Tijdens de herfstvakantie wordt de schoolgids 2016-2017 op de website van school
geplaatst. Hier blijft hij het gehele schooljaar nog staan.
Puberbrein (herhaling).
Op donderdag 3 november a.s. vindt de bijeenkomst ‘Puberbrein’ plaats op onze locatie.
Dit is een interessante bijeenkomst met theater voor ouders, opvoeders en iedereen die
met jongeren te maken heeft. Deze avond valt samen met de voortgangsgesprekken van
school. Wanneer u deze avond bij wilt wonen geeft u dit aan bij de groepsleerkracht.
Deze zal hier rekening mee houden bij het plannen van de voortgangsgesprekken.
Uitnodiging WUERO meidenvoetbalfestival.
Meer hierover vindt u in de bijlage.

Team OBS De Blaak
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Bijlage A: 21st Century Skills.
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar
een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt
gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk
verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e -eeuwse vaardigheden nodig om
hierop voorbereid te zijn.
Wat zijn de 21e -eeuwse vaardigheden?
Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en
Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken,
probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational
thinking en mediawijsheid.

Deze vaardigheden hebben de afgelopen weken tijdens de Kinderboekenweek & Project
centraal gestaan bij allerlei activiteiten. Zoals u mogelijk weet is onze wereld
oriënterende methode gebaseerd op deze vaardigheden en in mindere mate op het
beschikken over heel erg veel kennis.
Een term die overigens vaak wordt gebruikt, is 'digitale geletterdheid'. Dit is geen 21e eeuwse vaardigheid; het begrip duidt op de combinatie van de vaardigheden
computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden.
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