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Beste ouders/verzorgers,
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 Wij staken op 27 juni…
 Overleg overlast en vandalisme…
 Schoolreisje 22 juni…
 39ste Goirlese wandelavondvierdaagse 2017…
 Vrijdagmiddag (deuren)…
 Techniek bus…
 Blaakdag/Ouderfeest…
Groepen en leerkrachten schooljaar 2017-2018.
In onderstaand schema leest u de indeling van de leerkrachten op onze groepen. Achter
iedere naam staat tussen haakjes hoeveel dagen per week de leerkracht voor de groep
staat. Deze indeling is voor een groot deel afgerond. Hooguit enkele kleine aanpassingen
voor collega’s die ergens 1 dag per week in een groep staan kunnen nog worden
doorgevoerd. Wanneer dit nodig is berichten wij u hierover. Onder dit overzicht leest u
nog enkele zaken m.b.t. specifieke groepen.
Groep
16-17
1-2 A
1-2 B
1-2 C
2 ABC
2 ABC
3A
3B
4
5B
5A
6A
6B
7A
7B

Groep
17-18
1-2 A
1-2 B
1-2 C
3A
3B
4A
4B
5
6A
6B
7A
7B
8A
8B

Leerkracht
Juf Lieke (3) & Juf Stefanie (2)
Juf Marion (4) & Juf Dimitra (1)
Juf Esther (4) & Juf Janneke (1)
Juf Janny (4) & Juf Esther (1)
Juf Danine (5)
Juf Anita (2) & Juf Mariken (3)
Juf Sandra (4) & Juf Marion (1)
Juf Elina (4) & Juf Stefanie (1)
Meneer Eugène (3) & Juf Linda (2)
Meneer Bram (4) & Juf Cristel (1)
Juf Malika (4) & Juf Iet (1)
Juf Rebecca (4) & Juf Cristel (1)
Meneer Joost (5)
Vacature (5)
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Onderstaande is geschreven ten aanzien van de nieuwe groepen in 2017-2018:
 Groep 3A en 3B: Volgende week worden de groep 3 leerlingen ingedeeld in hun
nieuwe klas. Ouders krijgen dit z.s.m. mee naar huis en weten dan ook in welke
groep 3 eenieder zit. Deze twee groepen gaan, zoals het er nu voor staat met
ongeveer ieder 15 leerlingen starten, een luxe situatie. De instroom van leerlingen
in dit leerjaar loopt echter nog steeds. In januari 2018 gaan we bespreken hoe de
groepen er op dat moment inhoudelijk en wat betreft grootte voor staan. Dit zal
bepalen of we de groepen vanaf bijvoorbeeld 1 maart 2018 samenvoegen. Een
goede basis met veel persoonlijke ondersteuning is dan immers gelegd. Het kan
natuurlijk ook zo zijn dat de groepen het schooljaar gewoon volledig af maken.
 Groep 7A: Vanaf ongeveer begin oktober 2017 zal juf Malika vanwege
zwangerschapsverlof afwezig zijn. In juf Evelien, momenteel werkzaam in groep
6B, hebben we een zeer geschikte vervangster gevonden die de school ook goed
kent. Wanneer Malika terugkomt zal zij 3 dagen per week gaan werken en juf Iet
2 dagen per week tot het einde van het schooljaar.
 Groep 8B: Volgende week vinden de sollicitatiegesprekken plaats voor de
leerkracht van deze groep. We berichten u z.s.m. wanneer de leerkracht bekend
is geworden.
Wij staken op 27 juni.
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over
gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de
afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn
gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn
bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de
aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. In de afgelopen maanden hebben
41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden
(AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard
gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag.
Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie.
Het is vijf voor twaalf!
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de
gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we
ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van
leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een
lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan
komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt,
dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
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Concreet betekent bovenstaande het volgende:
 Op dinsdag 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan
normaal, zo ook onze school. Dus school opent om 09.30 uur en de start van de
lessen is om 09.45 uur. De eindtijd van deze dag is zoals gewoonlijk 15.00 uur.
 Namens Kinderstad Grebbe geven wij aan dat zij geen extra kinderen op gaan
vangen deze ochtend. Alleen de reguliere kinderen die op deze dag gebruik maken
van de VSO worden iets langer opgevangen.
Overleg overlast en vandalisme.
Deze week hadden OBS De Blaak, RK De Borne,
politie, jeugdwerk en de wijkregisseur een overleg
met elkaar om de stand van zaken m.b.t. overlast
en vandalisme te bespreken. Er is de laatste tijd
gelukkig weinig sprake van vandalisme. Dit ondanks
dat we regelmatig jeugd op het dak van school
treffen. We hebben besloten om materialen te
bekijken die verhinderen dat men makkelijk op het
dak kan klimmen. Overlast voor enkele omwonenden blijft actueel. Dit vindt met name in
de avond plaats wanneer oudere jeugd een hangplek/voetbalplek zoekt. We gaan samen
proberen deze jeugd te identificeren om zo in contact te komen voor overleg. Hiernaast
zoeken we uit wie eigenaar is van het openbaar terrein rondom school zodat we weten
wie welke maatregelen kan nemen in de toekomst. Voor nu geldt dus gewoon dat kinderen
tussen 10.00 uur en 18.00 uur kunnen spelen.
Schoolreisje 22 juni.
Volgende week donderdag is het zover, we gaan met zo’n 450 personen naar de Efteling
toe waar we groep 8, die dan op schoolkamp is, ook gaan treffen. We hebben er al
ontzettend veel zin in! Een dergelijk uitstapje vergt wel wat organisatie om het zo maar
even te zeggen. Daarom onderstaand nog enkele zaken voor u als ouder:
 Graag de ouders die een abonnement hebben van hun zoon/dochter dit op dinsdag
20 juni inleveren bij de groepsleerkracht.
Deze zal de abonnementen ook bewaren en
na het schoolreisje weer aan u teruggeven.
Bij het inchecken kunnen we zo makkelijk
alles scannen. Begeleiders met abonnement
tonen deze zelf bij het inchecken.
 Alle kinderen dragen deze dag hun OBS De
Blaak shirt. Dit zorgt voor herkenbaarheid
van de kinderen en geeft een gezellige uitstraling van onze school.
 Kinderen nemen zelf eten en drinken mee (geen energydrank). Tip: geef drinken in
een flesje mee. Het flesje is gedurende de dag eventueel nog te vullen.
 Een snoepje mee is prima maar houd de hoeveelheid verantwoord.
 Het door de kinderen meenemen van geld en/of mobiele telefoon is niet
toegestaan.
 Volg het weer voor deze dag goed en geef de kinderen makkelijke, bijpassende
kleding aan. Tot nu toe is de weersverwachting prima.
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Dan rest ons nog om de vertrek- en aankomsttijden door te geven:
Alle kinderen verwachten we op de gewone tijd op school.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 lopen rond 8.45 uur naar de bussen toe (vertrekpunt
bushalte Beeklaan t.h.v. het winkelcentrum) voor vertrek en uitzwaaien rond 9.00 uur.
De vertrektijd van de kinderen van de groepen 5 t/m 8 en Talentklas is geschat op
10.00 uur.
De groepen 1 t/m 4 vertrekken weer vanuit De Efteling om 16.00 uur en de groepen 5
t/m 8 en de Talentklas vertrekken om 17.00 uur. Dus rond 16.30 uur verwachten we de
eerste groep weer terug en rond 17.30 uur verwachten we de tweede groep weer terug
bij de bushalte aan de Beeklaan.
We proberen u via klasbord op de hoogte te houden.
Namens de werkgroep schoolreis.
39ste Goirlese wandelavondvierdaagse 2017.

Met maar liefst 101 deelnemers en goedgezinde weergoden hebben we dit jaar weer
meegelopen. Het waren gezellige dagen en we willen ook alle mensen die ons geholpen
hebben met de organisatie en bij de traktatiepunten super bedanken voor hun inzet.
De kinderen vonden het ook heel leuk dat er zoveel leerkrachten aanwezig waren bij de
medaille-/diploma-uitreiking.
Vrijdagmiddag (deuren).
Op vrijdagmiddag zijn de groepen op verschillende tijden uit van school. Wanneer de
groepen 3 en 4 naar huis zijn sluiten wij de deuren aan de achterzijde van school voor
toezicht en veiligheid. Wanneer om 15.00 uur de groepen 5 t/m 8 naar huis gaan, lopen
enkele kinderen naar buiten via de deuren aan de achterzijde. Deze deuren kunnen van
binnen altijd open (veiligheid) ondanks dat ze op slot zijn gedraaid. Wij vragen u aan de
voorzijde van school af te spreken met uw kind(eren) zodat niemand meer via de deuren
achter hoeft te lopen.
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Technobiel.
Op vrijdag 9 juni mochten de groepen 7 en 8 een kijkje gaan nemen in de technobiel. In
deze grote vrachtwagen vol techniek leerden de kinderen omgaan met o.a. een 3d
printer en robots. Een erg leerzame dag voor onze leerlingen!

Blaakdag/Ouderfeest.
Beste ouders/ verzorgers,
Op vrijdag 7 juli van 15.30 – 18.30 uur organiseren wij een gezellige Blaakdag voor alle
ouders en kinderen van onze school! Broertjes/ zusjes die (nog) niet op school zitten
zijn uiteraard ook van harte welkom! Het feest zal plaatsvinden op het schoolplein
(hoofdingang) van onze school.
Van 15.30 – 17.00 uur worden er allerlei leuke workshops georganiseerd. Hiervoor
kunnen de kinderen zich later inschrijven. De ouders kunnen hier samen met hun
kind(eren) aan deelnemen. Daarnaast zullen we een gezellig terras en een bar inrichten
met een sfeermuziekje op de achtergrond. De consumpties zijn voor eigen rekening. De
kinderen worden allemaal getrakteerd op ranja (3X) en een suikerspin. Omdat deze
activiteit buiten schooltijd plaatsvindt bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor uw
eigen kind.
Van 17.00 – 18.30 uur is er gelegenheid om samen te eten.
U kunt kiezen uit:
 Friet + snack + ijsje
 Poffertjes + ijsje

€5,€5,5

Lijkt het jullie leuk om erbij te zijn en mee te eten? Vul dan onderstaand formulier in,
geef hierop aan wat u wilt eten, doe het gepaste bedrag in de envelop en lever dit alles
vóór 23 juni in bij de leerkracht van uw oudste zoon/ dochter! Zo krijgen we snel een
goede indruk van de opkomst en weten we wat we mogen gaan bestellen! We hopen jullie
natuurlijk allemaal te zien op 7 juli. Hebben we na 23 juni nog niets mogen ontvangen,
dan gaan we ervan uit dat u niet mee-eet.
Met vriendelijke groet, De werkgroep Blaakdag/ouderfeest

Naam en achternaam:
Groep:
Ja, wij komen met ….. volwassenen en ….. kinderen.
Wij eten mee en kiezen voor:
O friet, snack, ijsje.
O poffertjes, ijsje.

Aantal …..
Aantal …..

Wij wensen u een zonnig
weekend toe!
Team OBS de Blaak.
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