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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Schoolschaaktoernooi 2 februari…
 Leerarrangement Carnaval…
 Open ochtend…
 Wist u dat?…
Schoolschaaktoernooi 2 februari.
Dit jaar was het een jubileumjaar van maar liefst 30 jaar schaken op OBS De Blaak.
Deze keer waren er daardoor maar liefst 7 trofeeën te winnen nl. 6 groepswinnaars en
de schoolschaakkampioen. Het was weer een groot succes met ruim 92 deelnemers, van
kleuters t/m groep 8. Er werd fel gestreden om de begeerde titel.

Jammer dat op de dag zelf de tijd te kort was waardoor de kampioenswedstrijd, tussen
Niels en Tom uit de Talentklas, de ochtend erna werd gespeeld. Deze wedstrijd werd
gewonnen door Tom, superknap! Dit verdient een plekje op ons bord bij de hoofdingang.
Ook gefeliciteerd aan alle schoolschaakkampioenen van schooljaar 2016-2017. Juf Tine
en helpende oud-collega’s, super bedankt!
.
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Tom schrijft…
Hoi, ik ben Tom. De winnaar van het schoolschaaktoernooi van OBS De Blaak. Het was heel
spannend. Het scheelde maar 1 zet. Maar toch won
ik! Ik heb heel erg mijn best gedaan. Niels deed
het ook supergoed, maar ik was net ietsje beter.
Ik ben super blij. Ik kan het niet omschrijven,
omdat ik die trofee heb gewonnen en de eer
natuurlijk! Ik wed dat mijn ouders supertrots
zullen zijn.

Leerarrangement Carnaval.
Zoals u weet is één van onze
speerpunten uit het jaarplan
werken aan het ontwikkelen van ‘de
21eeuwse vaardigheden’ van
kinderen. Ons tweede
leerarrangement dit schooljaar is
Carnaval. Dit thema wordt helemaal
door de kinderen vormgegeven en
uitgewerkt. De leerkrachten nemen
hierbij een sturende rol aan en
begeleiden het leerproces. Alle
leerkrachten houden via een ‘padlet’
(digitaal prikbord) bij wat er in de
klassen wordt uitgewerkt.
De opening van dit leerarrangement
is verzorgd door de kinderen van
groep 5A en 6B. Zij kwamen op het idee om Prins Robèrt d’n Irste uit te nodigen voor
deze opening. Zij hebben hem een brief gestuurd met allerlei vragen aan de prins. Op
24 januari jl. was Prins Carnaval dan ook echt op school samen met raadslid Jan. We
ontvingen hem met alle kinderen in de grote aula onder begeleiding van ‘De Pinguïndans’.
Robèrt heeft antwoord gegeven op alle vragen van de kinderen en verteld over zijn
taken als ‘hoogheid’. Robèrt en Jan… ontzettend bedankt voor jullie bezoek! Groep 5A en
6B… organisatie was toppie!
Het grootste kindercarnavalslied van Nederland is: “Dansen in Kruikenstad”. Tijdens
onze viering op 24 februari willen wij dit lied om 11 over 11 met de gehele school gaan
zingen en dansen. Hierbij alvast de link om ook thuis gezellig te oefenen
https://youtu.be/8BAOcemut5I.
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OPROEP!
Voor de optocht, die we op 24 februari gaan lopen door
de wijk, zijn we op zoek naar verkeersouders! Het is de
bedoeling dat deze ouders de weg mee afzetten wanneer
de stoet van zo’n 700 leerlingen voorbij komt. Ook
zoeken we nog twee ouders die met muziek in de auto
(één voor de stoet en de ander in het midden) willen
rijden. Mocht u interesse hebben? Mail dan naar Cristel
de Wit, cristel.dewit@opmaat-scholen.nl
Open ochtend.
Op maandagochtend 27 maart 2017 is op onze school weer de jaarlijkse open ochtend.
Veel ouders uit de omgeving van school ontvangen vanuit school hiervoor een uitnodiging
omdat voor hun zoon/dochter een basisschool gekozen dient te gaan worden. Direct na
de carnavalsvakantie verzorgen we nog extra PR hiervoor (berichtgeving volgt later).
Kent u nog ouders die mogelijk interesse hebben in de open ochtend of een gesprek met
school? Geef hen de datum alvast door of laat ze een afspraak maken meneer Remko.
Remko.meeuwsen@opmaat-scholen.nl
Wist u dat?
 we in de info van 20 januari jl. vertelde over nieuwe rolgordijnen voor de groepen
zonder automatische zonwering. Deze groepen hebben gedurende de dag niet
direct de zon om hun ramen staan maar soms wel wat verduistering nodig. Deze
week zijn de rolgordijnen geplaatst! Ze zien er heel mooi uit (foto onderaan)!
Goed gekozen door de werkgroep ‘pimp your school’.
 de kleutergroepen gave hoeken hebben ingericht en hier nog volop mee bezig zijn:
Circus Carnaval (1-2B), Ridders en Jonkvrouwen (1-2A) en een Atelier (1-2C). Zie
onderaan nog wat foto impressies.
 op 6 en 7 maart het project ‘Streetwise’ van de ANWB in alle groepen uitgevoerd
zal worden? Voor meer info zie https://www.anwb.nl/verkeer/streetwise
 op 16 en 21 februari de rapportgesprekken plaatsvinden?
 niet alleen kinderen hun spullen soms niet goed inleveren? Bij de wissel van de
boekencollectie leverden de leerkracht 96 boeken te weinig in (waarbij een
bijzondere vermelding voor meneer Joost met 42 boeken ghehe). Meneer Eugène
en meneer Remko waren hier niet blij mee!
 op 26 januari jl. door ‘Early Bird’ de 0-meting voor de implementatie van Engels
gedaan is. Meneer Karel van Early Bird was erg enthousiast over wat hij zag!
 alle stagiaires recentelijk in hun nieuwe groep zijn begonnen? Als opleidingsschool
zijn we zeer tevreden over deze opzet met de PABO.

Team OBS De Blaak
wenst u een heel fijn weekend!
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