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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
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 Schoolfotograaf...
 Open ochtend…
 Geleding Ondersteuning Plan Raad…
 Werkzaamheden schoolgebouw…
 Wist u dat?
Carnaval en kènderstoet.
Vrijdag 24 februari was weer een knotsgekke dag op OBS
De Blaak. Prins Casper en Prinses Frederique stonden aan
het hoofd van dit gezellige feest. Gelukkig zijn de
weergoden ons deze dag goed gezind geweest waardoor de
regen een ander plekje vond.
De optocht was een mooi lang lint van zo’n 700
kinderen die allemaal hun best hadden gedaan om
vanuit een thema zo leuk mogelijk voor de dag te
komen. Gelukkig was ‘SKY ballonvaarten’ weer
present om de raad van XI te vervoeren en
stonden de Bloakpappers met hun grote bus met
gezellige muziek langs de kant. Thanx!
De optocht en verdere carnavalsviering vraagt
extra inzet van de werkgroep en een heleboel ouders die hun handen uit de mouwen
willen steken. We willen iedereen hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inzet!
We hebben allen kunnen genieten van een top carnaval!
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en de kènderstoet…
Een groep kinderen van OBS De Blaak
heeft tijdens carnaval meegedaan aan de
kènderstoet. En niet zonder succes! Ze
hebben de eerste prijs behaald en een
daarbij behorende grote bokaal. Deze
week zijn de kids langs de klassen geweest
om de bokaal te showen. We vinden het
superleuk dat kinderen van groep 1 t/m 8
mee hebben gedaan.
Ps. Jana Kovac, Fenna Stomp en Sjors
Hamers hebben ook meegedaan maar zij
vielen buiten de prijzen.
Streetwise.
In de vorige informatiebrief heeft u kunnen lezen dat deze week alle leerlingen het
verkeersprogramma van ANWB Streetwise hebben gevolgd. Het was weer een groot
succes, zoals u wellicht ook al van diverse groepen op Klasbord heeft kunnen lezen/zien.

Tevredenheidspeilingen.
In de ouderinfo van vrijdag 17 februari hebben we een item geschreven over de afname
van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen (groep 6, 7, 8) en ouders van
OBS De Blaak. We gebruiken als stichting het instrument ‘Vensters Primair Onderwijs’.
Dit instrument wordt door de inspectie van het onderwijs vanaf nu ook gebruikt voor
het volgen en monitoren van onze school.
De leerlingen zijn inmiddels klaar met het invullen van de vragen. De uitkomsten hiervan
zijn simpel te publiceren op het web van Vensters PO. Door de volgende link aan te
klikken komt u direct bij de uitslagen:
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6808/1100/Openbare-Basisschool-DeBlaak/Leerlingtevredenheid
We willen u vragen om vanaf nu tot 24 maart 2017 de korte vragenlijst in te vullen.

2

Dit kost u maximaal 5 minuten tijd en u helpt hiermee de school aan extra informatie
over de tevredenheid van ouders/verzorgers. Voor ieder gezin van school is er in het
systeem 1 vragenlijst aangemaakt. Wanneer u als ouders niet meer samen bent graag de
ouder die heeft meest contact heeft met school de vragen in laten vullen.
Voor de oudervragenlijst, klik op: https://onderzoek.vensters.nl/s/PO-TO-20162017/?collector=188449&password=391365

Schoolfotograaf, maandag 20 maart a.s.
Beste Ouders,
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer en wel op maandag 20 maart. Dit jaar is
weer gekozen voor Kiek Fotografie, dezelfde fotograaf als vorig jaar.
De volgende afspraken zijn daarbij gemaakt:
Alle kinderen worden op maandag 20 maart gefotografeerd (portret) individueel en met
hun klas. Daarnaast wordt ook van alle kinderen een broertjes-zusjes foto gemaakt
tijdens schooluren. Als broertjes of zusjes niet op de foto willen, dan kan dat natuurlijk
aan de leerkracht (van de oudste broer/zus) aangegeven worden en slaan we ze over.
Op de maandagmiddag 20 maart vanaf 15:00 uur is er een extra mogelijkheid om een
broertjes-zusjes foto te laten maken indien broer/zus niet (meer) op school zit.
Hiervoor worden in de ochtend bij de hoofdingang briefjes uitgedeeld met een nummer
(voor wie geïnteresseerd is) en indicatie tijd wanneer je aan de beurt bent. Dit om lange
rijen bij de fotograaf te voorkomen.
Na ongeveer 3 weken worden de inlogcodes via school geleverd. Hiermee kunt u inloggen
op de daarvoor bestemde website en de foto’s bekijken en bestellen indien gewenst.
Betaling vindt plaats via internet. De levering vindt plaats door postverzending naar het
opgegeven adres.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd reageren via de mail:
loes_israel@hotmail.com of een berichtje doorgeven aan Claudia Graafmans.
Namens de fotocommissie, Loes Israel
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. Vandaag
krijgen alle kinderen een poster mee naar huis. Deze mogen de kinderen thuis mooi
inkleuren. Het zou fijn zijn als u de poster daarna bij u thuis op een goed zichtbare plek
ophangt. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!
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
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Geleding Ondersteuning Plan Raad.
Voor het nieuwe schooljaar is de OPR op zoek naar:


3 OPR-leden namens de oudergeleding regulier onderwijs



3 OPR-leden namens de personeelsgeleding regulier onderwijs

Wat doet een OPR (Ondersteuning Plan Raad Plein013) Lid?
-

We praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de
regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
We denken mee over de manier waarop extra ondersteuning aan kinderen
geboden kan worden;
We bouwen kennis en kunde op over het bredere netwerk van scholen;
We bouwen kennis op over Passend Onderwijs.

Tijdsinvestering

De OPR vergadert minimaal 6 x per jaar, 2 uur per keer. U wordt geacht voor de
vergadering de toegezonden stukken te lezen. Naast de vergadertijd kan het zijn dat er
bepaalde actiepunten uitgevoerd moeten worden.

Interesse voor kandidatuur?

Geïnteresseerde kandidaten melden zichzelf direct aan via het mailadres van onze
penningmeester: m.verheijen@plein013.nl vóór 15 april as.!
De beschikbaar gestelde kandidaten ontvangen via de mail een uitnodiging om een korte
persoonlijke motivatie op te stellen. Indien er meer kandidaten zijn dan plaatsen per
geleding dan zal er een verkiezing plaatsvinden. Op 8 mei 2017 ontvangen dan alle MR-en
een kieslijst.
Voor meer informatie zie: http://www.plein013.nl/voor-ouders/wetten-enregels/ondersteuningsplanraad/

Vergoeding

Ouders: Als lid van de OPR heeft u recht op een vrijwilligersvergoeding per
vergadering. Personeel: Personeelsleden krijgen vergoeding in uren binnen hun
normjaartaak.
Wilt u zich beschikbaar stellen als OPR lid? Meld u dan nu aan door een mail te sturen
naar m.verheijen@plein013.nl .
Met vriendelijke groet, Verkiezingscommissie OPR Plein 013
Werkzaamheden schoolgebouw.
In vorige infobrieven heeft u gelezen over diverse werkzaamheden die de komende twee
jaar uitgevoerd worden betreffende het gebouw. Dit kalenderjaar staat de voorzijde
van school op het programma. Volgend kalenderjaar de achterzijde. We leggen u uit hoe
e.e.a. bedacht is en verder uitgewerkt zal gaan worden. De werkgroep ‘Pimp your school’
is ook drukdoende met deze metamorfose.
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Afgelopen carnavalsvakantie zijn de 7 klaslokalen aan de voorzijde van school vanbinnen
geschilderd. Naast de bekende witte RAL-kleur voor een groot deel van de lokalen heeft
iedere achterwand van de lokalen een kleur gekregen. De kleur gaat terugkomen bij de
volgende aanpassingen.
In de meivakantie gaan de vloeren van deze 7 lokalen vernieuwd worden. Er komt nieuwe
vloerbedekking is. De kleur van de muur zal in het midden van de vloer ook terugkomen.
Naar de randen van de klas toe (bijvoorbeeld kozijnen, schoolbord, ramen enz.) loopt de
vloer uit naar grijs.
In de zomervakantie worden de gangen en algemene ruimte vernieuwd. Vloeren worden
hier van marmoleum. Het marmoleum krijgt dezelfde grijze kleur waar we in de randen
van de klaslokalen mee eindigen. Op deze wijze sluit dit mooi aan op elkaar. In de grijze
vloeren van de gang komt de kleur van de wand in het klaslokaal terug. Op deze wijze
gaan we routing door het gebouw aangegeven.
In 2018 doen we hetzelfde pad nog eens over in de drie genoemde vakanties maar dan
aan de achterzijde van school. Langzaam ontstaan zo zones met een bepaalde kleur.
I.s.m. adviesbureau ‘Heal Interior Design’ wordt e.e.a. op elkaar afgestemd zodat sfeer,
rust en frisheid wordt gecreëerd in het schoolgebouw.
Afscheid Rien van Bijsterveldt.
In de vorige informatiebrief hebben we, onder het kopje “Wist u dat” verteld over het
afscheid van meneer Rien. Hieronder een reactie van meneer Rien.
Beste ouders,
Ik was aangenaam verrast toen ik bij mijn afscheid van OBS De Blaak ook een
cadeaubon van jullie kreeg.
Hoewel ik in de gelukkige omstandigheden verkeerde dit schooljaar met kinderen van
jullie uit groep 7 te mogen werken is er, gezien de aard van mijn werkzaamheden, niet
veel contact geweest met ouders. Ik vond het prachtig mooi om steeds uw kinderen
weer in hun kracht te zetten en waardeer het zeer dat dit niet geheel aan jullie
aandacht voorbij is gegaan.
Hartelijk dank voor de mooie attentie en wens u en uw kinderen veel geluk en
gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Rien van Bijsterveldt
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Wist u dat?
 We aanstaande woensdag 15 maart weer mogen stemmen en ons gebouw wordt
ingericht als stemlokaal. Dus mocht u het makkelijk vinden om uw kind naar school
te brengen en gelijk te stemmen dan kan dit dus in 1 keer geregeld worden.

Team OBS De Blaak
wenst u een heel fijn weekend!
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