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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Dag Sinterklaasje…
 Tilburgs sportgala 2016…
 Reken er maar op (De Beverwedstrijd)…
 Geluidsinstallatie…
 Kerstviering 22 december…
 Ouderbijdrage 2016-2017…
Dag Sinterklaasje.
Nadat Mirjam op haar tandem de weg vrij had gemaakt voor een speciale politie-escorte
van Sinterklaas kon het grote feest beginnen. In groep 1 t/m 5 is Sint overal op visite
geweest in de klas. In groep 6 en hoger hebben de pieten een bliksembezoek afgelegd.
Ook dit jaar hebben de kinderen weer een leuke dag beleefd.
Dank aan alle betrokkenen die deze dag tot een succes hebben gemaakt!

Tilburgs sportgala 2016.
Bibi Hamers, leerlinge uit groep 6B en klimgeit van onze
school, is genomineerd voor de Tilburgse sportprijs 2016 in
de categorie jeugd. Wat zou het mooi zijn als ze de prijs
ook echt krijgt! Stemmen jullie mee? Het is zo gepiept!
http://www.bd.nl/sport/wie-winnen-de-tilburgsesportprijzen-2016-1.6710450
Bibi zegt: “please please please please please…

Reken er maar op (De Beverwedstrijd).
De Beverwedstrijd is een informaticawedstrijd voor alle
leerlingen uit groep 5, 6, 7 & 8 van de basisschool en klas 1 t/m 6
van het voortgezet onderwijs. De wedstrijd is ontwikkeld om
leerlingen kennis te laten maken met informatica. De deelnemers
krijgen verschillende vragen die te maken hebben met
informatica, algoritmen, structuren, informatieverwerking, logica,
puzzels en toepassingen. Pittige onderwerpen, maar je hebt geen
voorkennis nodig. De opgaven zijn zó gemaakt dat iedereen ze
met logisch en goed nadenken kan oplossen. De vraag is echter of
je dit binnen de gegeven tijd lukt...
Onze school heeft hoge ogen gegooid in deze wedstrijd met o.a. twee grote toppers.
In de categorie van groep 5-6 (ongeveer 4000 deelnemers) heeft Jurre uit groep 6B de
eerste plaats behaald! Grote klasse natuurlijk. In de categorie groep 7-8 (ongeveer
8000 deelnemers) heeft Leonie, die pas in groep 7B zit, de 43e plaats weten te
bemachtigen! Ook grote complimenten namens iedereen. Leonie mag eventueel verder
naar de landelijke finaledag.

Geluidsinstallatie.
De nieuwe geluidsinstallatie in de grote podiumzaal
is deze week geïnstalleerd. Een Sinterklaascadeau
aan de gehele school zou je kunnen zeggen.
De nieuwe boxen geven een mooi geluid; twee
microfoons kunnen op de voor- en achtergrond van
de muziek werken; afspelen via MP3, IPOD en CD
is mogelijk. De nieuwe installatie is mogelijk
gemaakt in samenwerking met Ron Haans, ‘first
impression’ (http://firstimpression.nl), de
Ouderraad van onze school en het 10-jarig
jubileumcadeau van ons bestuur, St. Opmaat.
Iedereen ontzettend bedankt!

Kerstviering 22 december.
Donderdag 22 december, van 17.00 uur tot 19.00 uur, vieren alle kinderen gezamenlijk
kerst op school. De school gaat om 16.45 uur open en om 16.55 uur gaat de zoemer (de
vraag aan alle ouders om dan te vertrekken). Om 17.00 uur gaan alle kinderen naar de
grote aula toe.
Dit jaar zullen de kinderen in de weken voor kerst in de klas liedjes instuderen die ze
tijdens de kerstmusical op 22 december voor elkaar en de leerkrachten ten gehore
zullen brengen. Daarnaast zal een aantal kinderen uit de bovenbouw één van de
hoofdrollen spelen.
Na afloop van de musical gaan de kinderen en de leerkrachten in hun eigen klas genieten
van het zelfgemaakte ‘kerstdiner’. Vanaf 8 december zal er een lijst naast de klasdeur
hangen waarop u aan kunt geven wat uw kind meebrengt voor lekkers naar het
kerstdiner.
Vanaf 18.30 uur zijn alle
ouders, voorafgaand aan het
ophalen van kun kind(eren),
van harte welkom op school
en nodigen wij u graag uit om
een glaasje glühwein te
drinken in de aula. Om 19.00
uur zal de kerstviering
worden afgerond en hopen
wij dat iedereen terug kan
kijken op een gezellige en
smakelijke avond.
Betaling ouderbijdrage.
Tot nu toe is voor bijna 1/3 van de leerlingen de ouderbijdrage betaald. Dank voor
degenen die dat al gedaan hebben. Daarmee zijn we er helaas nog lang niet. Daarom
nogmaals het verzoek aan de ouders die nog geen gehoor hebben gegeven aan het
verzoek tot betaling van de ouderbijdrage.

In het onderstaand stukje vindt u alle benodigde gegevens voor de betaling van de
ouderbijdrage.
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

Fijne weekend, Team OBS De Blaak

