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Sinterklaas.
Afgelopen weken heeft Rijmpiet bij ons op school gelogeerd. Rijmpiet is alleen zijn zak
met rijmwoorden kwijtgeraakt. Hij verwacht dat Pietje Plezier zijn zak met
rijmwoorden heeft meegenomen, maar zeker weten doet hij dat niet. In alle klassen zijn
we bezig geweest met allerlei vormen van rijmen en dichten om Rijmpiet te helpen.
Vandaag is Rijmpiet in veel klassen op bezoek geweest. Natuurlijk komt Sint ook nog op
bezoek.

Dit jaar komt Sinterklaas maandag
5 december bij ons op school. We willen
u vragen om ervoor te zorgen dat de
kinderen om uiterlijk 08.40 uur op
school zijn, zodat de leerkrachten samen
met de kinderen om 8.45 u buiten op de
speelplaats bij de hoofdingang kunnen
staan voor de aankomst van Sint en Piet.
Aan u als ouder vragen wij achter de
kinderen te staan zodat iedereen alles goed kan zien. Samen wachten we dan op de
komst van Sinterklaas. Na het arriveren van Sint gaan alle kinderen zonder hun ouders
weer terug naar binnen. Groep 1 t/m 5 gaat samen met Sinterklaas richting de grote
aula. Groep 6 t/m Talent gaan naar hun eigen klas voor de surprises. Deze surprises
mogen vanaf woensdag 30 november mee naar school worden genomen om in de kleine
aula neer te zetten.
Schoolshirts.
Vanaf vorige week zijn we begonnen met het uitdelen van de schoolshirts. Iedere
leerling krijgt een shirt, in bruikleen, mee naar huis. Omdat niet alle maten voldoende in
voorraad waren hebben we er een aantal bijbesteld. Deze komen over ongeveer 3 weken.
Via de ouderinfo en/of de groepsleerkracht laten we u weten wanneer we van u
verwachten het shirt mee aan te geven naar school. Tegen het einde van het schooljaar
vragen wij u het shirt weer in te leveren bij de groepsleerkracht. Grote gebreken aan
het shirt die wij bij het inleveren constateren worden bij u in rekening gebracht.
Per leerling staat genoteerd welke maat shirt u in bezit heeft. Het shirt blijft eigendom
van de school. U als ouder vragen wij zorg te dragen voor het intact blijven van het
shirt. De kwaliteit is dermate goed dat de shirts vele jaren gedragen kunnen worden.
Informatie over het wassen van het shirt leest u op het label aan de binnenzijde. Erg
simpel… wassen (zonder wasverzachter te gebruiken) op 30 graden en gewoon te drogen
hangen (geen droger of strijkijzer gebruiken).

Jumbo spaaractie.

U kunt stoppen
met extra kilo’s
eten en drinken
in huis halen
ha ha ha ha
Na een aantal weken samen
heel veel punten te hebben gespaard is de uiteindelijke stand opgemaakt door Jumbo. In
totaal zijn er door de 41 deelnemers van Tilburg en omstreken 145.191 punten gespaard.
Onze school is 3e geworden met de meest gespaarde punten (6762 punten)! Een
supermooi resultaat. Deze punten staan gelijk aan een bedrag van ongeveer Euro 1.500,Op woensdag 30 november is Suzanne (filiaalmanager Jumbo Blaak) om 08.45 uur op
school om de cheque uit te reiken in de grote aula. Vindt u het leuk om ook aanwezig te
zijn? U bent van harte welkom! Om 09.00 uur verwachten we dat de uitreiking klaar is
en alle kinderen gaan dan weer naar hun eigen klas.
Natuurlijk willen we iedereen die zijn punten aan onze school heeft gegeven ontzettend
bedanken!
Ouderbijdrage 2016-2017.
Beste ouders/verzorgers, tijdens de jaarlijkse ouderraadvergadering is de begroting
vastgesteld. Daarmee is ook de ouderbijdrage ongewijzigd vastgesteld op € 43,50. Om
verwarring te voorkomen: de ouderbijdrage is wat anders dan de overblijfbijdrage.
De inkomsten uit de ouderbijdrage worden binnen de Ouderraad
verdeeld over de verschillende werkgroepen. Zij besteden
het geld aan de aanschaf van materialen voor diverse
feestelijke activiteiten, zoals sinterklaas en kerst. Verder
gaat meer dan de helft van het bedrag op aan het
schoolreisje van uw kind.
Wilt u deze ouderbijdrage (€ 43,50 per kind) binnen
30 dagen overmaken op rekeningnummer:
NL39INGB0002080162 t.n.v. Ouderraad OBS De Blaak, onder vermelding van
"ouderbijdrage". Vermeld a.u.b. hierbij duidelijk de naam en groep van uw kind(deren).
Bij niet of niet tijdig betalen van de ouderbijdrage kan uw kind in principe niet mee op
schoolreisje. Mocht het bovenstaande een belemmering voor u vormen, wilt u dan op
korte termijn contact opnemen met de directeur, Remko Meeuwsen
(remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl) of met ondergetekende? Als u gebruik wilt maken
van gespreid betalen (een bijdrage per maand) dan kunt u dit melden aan
ondergetekende.
Namens de Ouderraad OBS De Blaak hartelijk bedankt!
Suzanne Verbeek-Ferreira, Penningmeester Ouderraad OBS De Blaak,
ORobsdeblaak@hotmail.com

Topprestatie Bibi Hamers.

Bibi laat weten…

Zaterdag ochtend moest ik, Bibi Hamers uit
groep 6B, vroeg uit de veren voor de NJK. Dat
werd gehouden bij Neoliet in Tilburg. Toen ik er
was ging ik opwarmen, ik was het laatst aan de
beurt.
Toen ik was, moest ik de kleur paars toppen
(helemaal naar boven klimmen) en dat lukte me!
Het was best moeilijk, ik stond bovenin bijna in
de split. Uiteindelijk mochten er 3 kandidaten
naar de finale. Ik kreeg te horen dat ik door
ging als 1e. Ik was de enige die helemaal naar
boven kon klimmen uit de categorie E.
Toen ik de finale moest doen, moest ik de roze
kleur klimmen. Toen ik bijna boven was, viel ik
eruit. Dat kwam omdat ik meer rust moest pakken tijdens het klimmen. Toch maakte het
niet uit, ik was het verst gekomen van alle finalisten! Dus toen werd ik Nederlands
kampioen!
Bibi, van harte gefeliciteerd met deze topprestatie, super trots zijn we op je!
Kleding/textielcontainer.
Misschien weet u het nog niet, maar op het schoolplein aan de voorzijde bij de fietsen
staat een kledingcontainer ofwel onze textielcontainer. De opbrengst van de
textielcontainer komt ten goede aan de ouderraad en daarmee aan de kinderen ofwel uw
kinderen. Aan het begin van dit schooljaar is de opbrengst ingezet om het ‘kleuterplein’
“op te pimpen”. Voor alle nieuwkomers en degenen die het nog niet weten, volgt
hieronder nog even een verduidelijking van wat onder textiel valt:

Textiel: Wat is het?

Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.

Waar kan het heen?

Naar de textielcontainer op ons schoolplein. Doe de textiel in een gesloten zak als je dit
in de containers gooit.

Wat gebeurt ermee?

Bruikbare kleding en schoeisel worden verkocht als tweedehands kleding. Een deel van
het textiel dat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycled tot grondstof voor
textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor
vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook
poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt.

Wat mag niet in de textielcontainer?

Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, verfvlekken), dit
mag bij het restafval.
Op de site van het klokhuis is nog een filmpje te zien van hoe de verwerking van het
textiel gaat. Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier.

Disco 25 november.
Afgelopen vrijdagavond gingen de voetjes van de vloer tijdens de jaarlijkse disco voor
leerlingen vanaf groep 6. Het thema was dit jaar ‘Flower Power’. We hebben samen weer
een te gekke avond gehad!

Prins Carnaval Tilburg.
Het is zestien jaar geleden dat een prins (Joep d’n Twidde red.) de functie van prins
voor een derde jaar op zich mocht nemen. Nu is de eer aan prins Robèrt, vader van Teun
(5A) en Gijs (6B). Wij wensen hen allen, natuurlijk ook Marlies, veel plezier toe de
komende tijd!
Prins Robèrt blijft zichzelf én Kruikenstad trouw (gepubliceerd 11-11-2016)
https://www.kruikenstad.nl/nieuws/pins-robert-blijft-kruikenstad-trouw
Warandeloop Tilburg.
Afgelopen zaterdag stonden 11 topatleten van OBS De Blaak aan de start van de
Warandeloop. Iedereen deed fanatiek mee om zo hoog mogelijk in het klassement te
eindigen, ontzettend knap! Een eervolle vermelding voor Evie (meiden groep 6) en Iris
(meiden groep 8) Zij wisten zelfs een gouden medaille te behalen. Volgend jaar hopen we
nog meer hardlopers aan de start te zien van dit gezellige evenement!

Fijne week, Team OBS De Blaak

