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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Carnaval 24 februari…
 Voorlichtingsbijeenkomst hoofdluis(controle) door de GGD…
 ANWB Streetwise...
 Verslag voorleeswedstijd door Lina…
 De Goede Herder…
 Tevredenheidspeilingen…
 Wist u dat?…
Carnaval 24 februari.
De Raad van XI en prins/prinses carnaval 2017. Vandaag
zijn, na een spannende loting, de namen bekend geworden
van onze prins en prinses carnaval en leden van de Raad
van XI van OBS De Blaak. Graag feliciteren wij:
 Prins Casper en Prinses Frederique;
 Raad van XI: Nina, Glenn, Bob, Sjors, Leonie, Jaap,
Mo, Jana, Roos, Lieve en Hind!
Wij wensen jullie veel plezier op vrijdag 24 februari en hopen jullie te zien stralen
tijdens de optocht!
Voor deze optocht, die we volgende week vrijdag gaan
lopen door de wijk, zijn we nog steeds 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. Kunt u ons helpen?
Mail dan naar Cristel de Wit, cristel.dewit@opmaatscholen.nl
Feestelijke route optocht OBS De Blaak, RK De Borne
en Kinderstad. We hopen natuurlijk op veel publiek langs
onze route en maken hierom alvast de route bekend: We
starten bij de sporthal en lopen via de Jeker, Niers
(rechtsom), Beeklaan weer terug naar de Grebbe.
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Voorlichtingsbijeenkomst hoofdluis(controle) door de GGD.
Wij nodigen alle ouders die meer te weten willen komen over hoofdluis en de controle
hiervan van harte uit voor deze voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 23 maart start
20.00 uur. Deze bijeenkomst wordt geleid door Tirzah Besemer en Anne-Marie van de
Sande van de GGD. Zij zijn, als ‘sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg’ aan onze
school verbonden.
We willen graag weten hoeveel personen we deze avond kunnen verwachten. Door het
sturen van een mailtje aan Claudia Graafmans (claudia.graafmans@opmaat-scholen.nl)
van de administratie kun je je t/m 19 maart opgeven opgeven voor deze bijeenkomst.
Zonder tegenbericht zal deze avond gewoon doorgang vinden (dit is wel afhankelijk van
het aantal inschrijvingen).
Tot dan! Namens de werkgroep Anti-neet.
ANWB-Streetwise.
Op 6 en 7 maart van 8:45 uur tot 14:30 uur komt er een spannend verkeersprogramma
bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het
oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
- In Toet Toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in
de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
- Hallo auto leert groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.
- Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen
moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze straks
beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
Daarnaast is er de iCheckbox, waarmee een simpele maar doelmatige indicatieve
oogmeting uitgevoerd wordt. De iCheckbox is speciaal ontwikkeld voor ANWB
Streetwise en is een vast onderdeel van Blik en klik. Ook worden er boxen uitgedeeld
voor de groepen 5 t/m 8, waarmee de leerkracht zelf in de les de oogmeting kan
uitvoeren.
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Verslag
voorleeswedstrijd!
Lina (groep 6A) schrijft…
Op 8 februari ging ik naar de voorleeswedstrijd in de bibliotheek van Tilburg. We waren
vroeg dus we gingen wat drinken, ik was heel zenuwachtig ervoor maar het ging wel.
De meester ging mee, mijn mama en papa Maud en Ties.
Hun zeiden dat het wel goed zou komen, en toen werden
we geroepen. Ik was als 5e aan de beurt dus ik kon wel
wachten.
Toen iedereen er was, was er een rare man. Hij was ook
zenuwachtig dus hij zei in deze woorden: als we zenuwachtig
zijn gaan we zingen en het liedje ging zo: kuma kuma kuma
kuma kole kole kole en toen moesten we dit doen als hij iets
riep moesten we dat in gebarentaal ontwijken. Bijvoorbeeld
over hangende boomtakken en dan moest je bukken, in een
waterval moesten we roeien, en nog krokodillen en dan moest
je heel hard gillen!!!!! En toen moest ik, alle zenuwen gingen
door mijn lijf maar het ging heel goed en toen was het pauze.
En daar zijn we, weer toen iedereen klaar was kwam de uitslag, helaas had ik niet
gewonnen maar een jongen uit groep 8 met het boek Spinder. Maar het was heel leuk om
te doen.
De Goede Herder.
A.s. zondag 19 februari om 10.00 uur zal er een eucharistie gezinsviering in de Petrus en
Pauluskerk plaatsvinden. Tijdens deze viering zullen de communicanten zich aan de
parochie voorstellen en van onze school is dit Lieve Weebers. Lieve, we wensen je veel
succes met de voorbereiding op deze bijzonder dag.
Tevredenheidspeilingen.
Van 13 t/m 24 februari wordt er een tevredenheidspeiling gehouden onder de leerlingen
van groep 6 t/m 8. De kinderen vullen een digitale vragenlijst in over diverse aspecten
op school zoals veiligheid, leraren, medeleerlingen, pestgedrag, lesstof enz. Wanneer
iedereen de vragen af heeft plaatsen we de uitkomsten hiervan in de ouderinfo. Met de
uitkomsten kunnen we analyseren waar onze kwaliteiten en aandachtsgebieden liggen.
In maart/april worden alle ouders uitgenodigd om
aan de tevredenheidspeiling deel te nemen. Na de
voorjaarsvakantie gaan we hiermee aan de slag en
ontvangt u een bericht wanneer u kunt starten.
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Binnen ons bestuur gebruiken we sinds dit schooljaar allemaal het programma van
Vensters hiervoor. Voor meer informatie kijkt u op www.vensters.nl
Wist u dat?
 Aanstaande woensdag 22 februari alle leerlingen vrij zijn i.v.m. een studiedag?
Voor het team staat deze dag ’s morgens in het teken van scholing door Early Bird
(onze partner in de ontwikkeling van Engels op de basisschool). Na de middag gaan
de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 aan de slag met het thema ‘een rijke speelleeromgeving’ en de groepen 4 t/m 8 met de leerlingoverzichten en werkplannen
van het tweede deel van het schooljaar. We sluiten de dag af met een eerste
vooruitblik op de groepenverdeling van schooljaar 2017-2018.
 We tijdens de studiedag van 22 februari afscheid nemen van meneer Rien?
Meneer Rien heeft vanaf de start van dit schooljaar tot nu een aantal uur per
week met groepjes kinderen uit groep 7 gewerkt. Vanwege medische klachten zal
meneer Rien uit dienst gaan. We wensen hem veel succes met een aantal projecten
rondom leerlingbegeleiding die hij in de toekomst op zal gaan pakken.
 Op dinsdag 7 en donderdag 9 maart de leerlingen van de groepen 8 zich aan gaan
melden voor het voortgezet onderwijs?
 Op maandag 20 maart de schoolfotograaf aanwezig is? Bezoekjes van kinderen
aan tandartsen en dergelijke graag voorkomen zodat iedereen op de groepsfoto
komt te staan.
 Van januari t/m maart een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) op school
uitgevoerd wordt door de Arbo-Unie. Dit onderzoek gaat vooral over de
veiligheidseisen aan ons schoolgebouw en sociale veiligheid van leerlingen en
teamleden.
 In 2017 en 2018 veel werkzaamheden aan het gebouw gepland staan. In 2017 aan
de voorzijde (kant teamkamer) van school en in 2018 de achterzijde (kant aula
vieringen). Dit betekent de komende 3 vakanties aan de voorzijde:
 Carnavalsvakantie: schilderwerkzaamheden in de groepen 5, 6, 7 en Talent.
 Carnavalsvakantie: vervangingen en herstelwerkzaamheden aan het plafond in
de klassen en gangen. Verwijderen van de oude beamerstokken in de klas.
 Meivakantie: vervanging vloerbedekking in de groepen 5, 6, 7 en Talent.
Tevens hier ook plaatsing nieuwe keukenblokjes.
 Zomervakantie: vervanging van marmoleum in gangen en algemene ruimte.
Een bijna gelijk pad wordt in 2018 gevolgd aan de achterzijde van school. De
werkgroep ‘pimp your school’ is actief betrokken om zo alle vernieuwingen in kleur
en stijl op elkaar af te blijven stemmen.
 Dat confetti komende vrijdag tijdens carnaval niet toegestaan is?

Team OBS De Blaak
wenst u een heel fijn weekend!
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