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Visite… (door Remko)
Na een heerlijke Kerstvakantie ben ik weer lekker aan de slag gegaan op school. Januari
is voor mij een maand van visite geworden. Mijn agenda is bijvoorbeeld gevuld met veel
intakegesprekken, kennismaking met nieuwe partners en visite van ‘de baas’ (24-01-17).
En ook dit laatste is erg leuk hoor ghehe.
Mijn leidinggevende (Marius, Vz. College van Bestuur personele unie Opmaat/Jan
Ligthartgroep Tilburg) komt jaarlijks uitgebreid op visite met onze beleidsmedewerkers
voor onderwijs & kwaliteit, personeel en financiën. De te delen informatie is uitgebreid
merkte ik gisteren tijdens mijn voorbereiding. Maar bovenal is de informatie evenals
afgelopen jaren mooi!
Kinderen, ouders, teamleden en andere
betrokkenen bij OBS De Blaak zorgen samen voor
een kwalitatief sterke basisschool die volop in
ontwikkeling is. Als eindverantwoordelijke van
onze school wil ik u zeggen dat mij dit zeer trots
maakt! Zoals het motte van onze school al zegt:
“SAMEN, LEREN, GROEIEN.” Samen werken we
aan een optimale sociaal-emotionele en cognitieve
ontwikkeling van uw dierbaarste bezit: uw eigen
kind(eren)!
Met vriendelijke groet, Remko Meeuwsen.

Onderstaand een korte inkijk op mijn input voor het overleg van volgende week dinsdag…
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De Blaak:
Gezonde mix van vernieuwend en traditioneel onderwijs;
Onderwijssysteem waarbij kinderen door vaste leerkrachten echt gezien worden;
Inmiddels geïmplementeerd systeem van individuele leerlingoverzichten en
werkplannen waarbinnen op drie niveaus gedifferentieerd wordt. Collega scholen
komen belangstellend informeren naar onze werkwijze;
Vanuit het schoolplan 2015-2019 inzet op ‘Cultuur met Kwaliteit’, ontwikkeling
Engelse taal en 21st Century skills, autonomie en eigenaarschap bij het leren van
kinderen en teamleden (weektaak, collegiale consultatie, portfolio).
Goed lopende opleidingsschool. Samenwerking met PaboTilburg (opleiden van de
toekomstige leerkrachten) en de Sporthogeschool (gymstudenten).
Enthousiast, kundig en hardwerkend team.
Laag ziekteverzuim team (ziekmeldingsduur en ziekmeldingsfrequentie).
Financieel gezonde school. Niet alleen afgelopen jaren, ook vooruitkijkend.
Financiële ruimte voor bekostiging doorontwikkeling school.

Kerstviering.
We hebben tijdens de kerstviering met heel de school gekeken naar de musical Ubuntu,
die uitgevoerd werd door leerlingen van groep 6, 7 en 8. Alle kinderen hebben hiervan
genoten en iedereen zong uit volle borst mee met de liedjes. Hierna zijn alle kinderen
naar hun eigen groep gegaan en hebben gesmuld van al het lekkers wat door de ouders is
klaargemaakt. We vonden het fijn om veel ouders te zien in de kleine aula. Het was een
zéér geslaagde kerstviering.
Wij willen ook onze sponsors ontzettend bedanken: Blokker (fam. Evers) voor de mooie
waxinelichtjes bij alle kinderen, Nutricia voor de Chocomel (56 pakken) en de mooie
kartonnen kerstbomen DS Smith Packaging. Top!

Vooraankondiging voorlichtingsbijeenkomst hoofdluiscontrole door de GGD.
We gaan op school, bij voldoende animo (tenminste 10 ouders), een
voorlichtingsbijeenkomst plannen voor het controleren, herkennen en bestrijden van
hoofdluis. Deze bijeenkomst wordt geleid door Tirzah Besemer en Anne-Marie van de
Sande. Zij zijn, als Sociaal Verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg vanuit de GGD,
verbonden aan onze school. Zowel ouders, die de hoofdluiscontrole momenteel al
uitvoeren, als u als ouder, die meer wilt weten over hoofdluis en de controle hiervan, zijn
hierbij van harte welkom! Deze bijeenkomst zal op een avond plaats gaan vinden.
Zodra er een datum vastgesteld is nodigen we u uit. Denk er alvast eens aan om te
komen.
Namens de werkgroep Anti-neet.
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Voorstellen oudergeleding medezeggenschapsraad.

Graag willen wij ons als ouders van de MR van OBS De Blaak aan u voorstellen.
Mijn naam is Mireille van den Boom, moeder
van Frédérique uit groep 7 en Hugo uit groep
3. Al enkele jaren actief in de MR. Fijn om op
deze manier betrokken te zijn bij de school
van je kinderen. En, uiteraard te kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van de school.
Fijn om te zien dat de school mee gaat met de
ontwikkelingen in de maatschappij en dat terug
laat komen bij het opleiden van de kinderen,
waarbij het leren van de basis niet uit het oog
wordt verloren. Lezen, schrijven en rekenen
blijven heel erg belangrijk.
Iets over mijzelf: Ik werk als segmentmanager binnen de marketingclub van Interpolis.
Daarnaast loop ik graag hard in de bossen rondom de Blaak en in de winter vind je mij op
de piste.

Mijn naam is Hilde Dijkman. Ik ben moeder van Floris,
Karlijn en Emma Dijkman resp. groep 7B, 6A en 2C.
Sinds begin van dit schooljaar ben ik lid van de
oudergeleding van de MR.
Mochten er opmerkingen of vragen zijn dan kunt u mij
meestal vinden bij de uitgang van de school op het
kleuterplein.

Mijn naam is Sander Jansen. Ik ben sinds 2014 lid van de MR (oudergeleding) van obs De
Blaak. Ik ben de vader van Bram (groep 5) en Sjoerd (groep 3). Ik woon met hen en mijn
partner Meriam Embregts, niet geheel toevallig
ook de moeder van Bram en Sjoerd, in de Blaak (de
wijk dus, niet de school). Ik ben in het dagelijks
leven werkzaam aan de Universiteit Maastricht
(althans wanneer ik geen noeste arbeid verricht
voor de MR). Naar mijn mening - hoe bescheiden en
zelden doorslaggevend deze ook is - is obs De
Blaak een prima school. De MR probeert een
bijdrage te leveren aan de koers die de school
vaart om het goede niveau, inclusief de goede
sfeer e.d., te handhaven of zelfs te optimaliseren.
Als u als ouder denkt dat er iets is dat van belang
kan zijn voor bespreking in de MR, schroom niet de
MR - leden daarvan op de hoogte te brengen!
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Vrijetijd bij de BSO.
Met vriendjes of vriendinnetjes spelen na schooltijd kan bij bso Grebbe. Ontdekken en
uitvinden, bakken en koken, sporten of spelen, het kan allemaal! Dagelijks verzorgen we
activiteiten waar de kinderen aan mee mogen doen. Het is niet verplicht, het is tenslotte
vrijetijd (hoewel we ook graag helpen met huiswerk als dat nodig is).
Ook in 2017 blijven we veel gebruik maken van de sporthal in de Blaak. We kunnen hier
bijna dagelijks naar toe om lekker sportief bezig te zijn. De BSO start direct na school
en is geopend tot 19.00 uur op dit webadres berekent u eenvoudig wat voor u de kosten
voor de BSO zijn https://www.kinderstadtilburg.nl/rekentool-kinderstad-2017
Team Kinderstad BSO Grebbe.
Winnaar kerstactie BSO Grebbe.
In december stond er een mooi versierde kerstboom bij BSO Grebbe in de hal. Om deze
boom nog mooier te versieren, mochten alle leerlingen van o.a. OBS De Blaak er een
kerstster inhangen. Op deze ster mochten ze dan een mooie groet/wens schrijven.
Door een loterij te koppelen aan de kerstwensen actie is natuurlijk ook een winnaar
gekomen. Alle sterren zijn op één hoop gegaan met winnares Carlijn Schreuder (groep
7B OBS De Blaak). Ze wenste iedereen op de wereld een fijne kerst.
Wij feliciteren Carlijn Schreuder met haar prijs; ze mag gaan schaatsen, samen met 3
andere personen. Veel plezier Carlijn!
Team Kinderstad BSO Grebbe.
Schoolschaaktoernooi.
Op donderdagmiddag 2 februari zal ons
jaarlijks schoolschaaktoernooi weer
plaatsvinden. Dus na schooltijd! We starten
om 15.15 uur met de eerste wedstrijden en
verwachten dat het tot ongeveer 16.30 uur
gaat duren.
Kinderen uit alle groepen zijn welkom om deel te nemen en de inschrijving is al gestart.
Kinderen kunnen zich nog inschrijven bij hun leerkracht t/m vrijdag 27 januari.
Wij hopen op een grote opkomst!
Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017.
De ouderraad vraagt uw aandacht voor de betaling van de ouderbijdrage. Velen van u
hebben dit inmiddels gedaan. Dank daarvoor! Hopelijk ontvangen zij de overige
betalingen ook binnenkort.
Rapport (nieuw).
Zoals u bekend werken we sinds dit schooljaar met een voortgangsgesprek rond de herfstvakantie waarna verder in het
schooljaar nog twee rapporten volgen. De rapporten zijn aangepast
aan deze cyclus en hebben ook inhoudelijk enkele aanpassingen
ondergaan. Op 10 februari ontvangt u als ouder van de groepen 3
t/m 8 rapport 1. Om alvast een beeld te geven van het rapport vindt
u als bijlage van deze ouderinfo een voorbeeld van groep 5. De
overige leerjaren kennen een soortgelijke opbouw.
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Wist u dat?
 We gaan dit schooljaar sinds lange tijd weer een keer met zijn allen samen op
schoolreisje. De bestemming is: De Efteling! Het is nog ver weg maar we geven u
alvast de datum door: donderdag 22 juni 2017. Later dit schooljaar volgt meer
informatie via de werkgroep en groepsleerkrachten.
 In alle klassen zijn de oude lamellen (die hingen voor de hoge ramen in de klas)
verwijderd? Alle ramen zijn nu voorzien van plakfolie tegen de zon. Alle kozijnen
en het ventilatiesysteem zijn schoon gemaakt door ons schoonmaakbedrijf.
 De werkgroep ‘Pimp your school’ druk bezig is met nieuwe rolgordijnen voor de
klaslokalen die geen automatische zonwering hebben?
 Juf Janneke even geleden eindelijk (volgens juf Janneke zelf) door haar ‘vriend’
ten huwelijk gevraagd is? Op 17 juni 2017 is de grote dag!
 Onze muziekinstallatie nog een kleine aanpassing heeft gekregen? Nu hebben we
ook een losse geluidsbox om naar het podium te richten.
 Volgende week de nulmeting Engelse taal uitgevoerd wordt door onze begeleiders
van ‘Early Bird’?
 Try-out cultuur deze week met de kinderen mee naar huis is gegaan? Let op: vanaf
woensdag 18 januari 15.00 uur kunt u eventueel inschrijven!
Verhoging kinderopvangtoeslag 2017, wat kost bso opvang nu?
Op 1 januari is de kinderopvangtoeslag weer omhooggegaan. Vanaf 2017 komt er
jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang, waarvan 136 miljoen
euro voor de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag.
Bijna elke ouder met kinderen in de opvang gaat er in 2017 financieel op vooruit. De
meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. Om het voor ouders inzichtelijk
te maken heeft Sport-BSO T2 en Outdoor BSO Warande in samenwerking met
Kinderstad een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunt u precies uitrekenen wat de netto
kosten zijn voor professionele kinderopvang bij de Sport-BSO. Deze kosten zijn
inclusief:
-

Vervoer vanaf de basisschool
Onbeperkt fruit
Sport T-Shirt
Professioneel sport aanbod
Gezonde snack
Opvang tijdens studie & ADV dagen
Lunch (wanneer van toepassing)
Opvang tijdens schoolvakanties

Bent u ook benieuwd wat de mogelijkheden en de kosten zijn?
Op www.sportbso-tilburg.nl/tarieven kunt u het precies uitrekenen.
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Team OBS De Blaak
wenst u een heel fijn weekend!
Met dank aan de familie Hamers hangt onze banier weer mooi aan de gevel van de
hoofdingang. Super bedankt!
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