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OBS De Blaak (013-4689466)
Email: obs.de.blaak@opmaat-scholen.nl

:

Website: www.obsdeblaak.nl

Beste ouders/verzorgers,
De eerste ouderinfo van het nieuwe schooljaar zit
weer in de mailbox en is op onze website het
gehele jaar terug te lezen. Dat wil zeggen dat de
eerste schoolweek er alweer op zit na een ‘FRIS
en SPETTEREND’ begin afgelopen maandag. Ik
ontving een “donatie” van ruim 300 flesjes water
waarvan een deel uit de koelkast kwam. Ik hoop
dat iedereen heeft genoten? Ik was 3 dagen later
ook weer droog. Ik wens de kinderen en u allen
een heel fijn schooljaar toe! We zijn weer klaar
voor een prachtig en leerzaam school.
Remko Meeuwsen, directeur OBS De Blaak.

In deze informatiebrief:
 Welkom…
 Juf Carla Aarts…
 Informatieavond 2017-2018…
 Ouderhulpformulier…
 Betaling overblijven schooljaar 2017-2018…
 Jaarkalender…
 Directievoering…
 Speelplaats…
 Traktaties…
 Schoolshirts…
 BSO Grebbe…
 Wist u dat?...
 GGD…
Welkom.
We heten alle nieuwe kinderen (en hun ouders) die binnen de verschillende groepen zijn
begonnen speciaal welkom op OBS De Blaak! We hopen dat jullie je snel thuis gaan
voelen op onze school en veel leren dit schooljaar.
Welkom ook aan onze nieuwe collega’s Yvonne (groep 8) en Maaike (groep 1-2C). We
hopen dat jullie je snel thuis voelen bij de kinderen, ouders en collega’s van school.
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Juf Carla Aarts.
Op maandag 4 september is het zover. Juf Carla
Aarts gaat afscheid nemen van school en haar
werkende loopbaan. Vorige week vrijdag heeft het
team tijdens een uitje hier bij stil gestaan. Ook de
Ouderraad heeft mooi bloemen met mooie worden
op een kaart verzorgd.
Carla is als vakleerkracht handvaardigheid vele
jaren aan school verbonden geweest. Iedereen van
school zal haar ontzettend gaan missen. Afgelopen
1 augustus was zij 40 jaar werkzaam in het
onderwijs. Een prestatie van formaat!
Juf Carla heeft veel leuke hobby’s waar ze nu de
tijd voor gaat krijgen. We vroegen haar wat ze het
meest ging missen. Hier was ze heel duidelijk in:
“Ik zal die enthousiaste en betrokken gezichten van de kinderen tijdens de les
handvaardigheid het meest missen van alles.” We bedanken juf Carla voor haar
jarenlange inzet voor school en wensen haar veel geluk en gezondheid toe!
Informatieavond 2017-2018
Op 26 augustus mailden wij u dat de jaarlijkse informatieavond voor de groepen 1 t/m 8
op maandag 4 september plaats zal vinden. Het programma van deze avond ziet er als
volgt uit:
- 19.45 uur inloop met koffie/thee in de grote podiumzaal;
- 20.00 uur groepsoverstijgende informatie door Remko Meeuwsen;
- 20.15 uur informatie in de eigen groepen;
- 21.15 uur afsluiting.
Ouderhulpformulier.
Voor het tweede schooljaar werken we nu met een digitaal ouderhulpformulier waarin
school en Ouderraad enkele korte vragen aan u stellen. Met het invullen van dit
formulier helpt u ons enorm! Tot vandaag zijn er 132 ouderhulpformulieren ingevuld. Dit
betekent dat er nog ruim 200 formulieren open staan. Vanmiddag gaat er om 16.00 uur
een herinnering uit naar ouders/verzorgers die het formulier nog niet hebben ingevuld.
We zijn Miles Research dankbaar voor de ondersteuning die gegeven wordt om deze
inventarisatie digitaal uit te voeren en eenvoudig te kunnen verwerken. Voor meer
informatie over Miles Research kijkt u op http://www.miles-research.com/
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Betaling overblijven schooljaar 2017-2018.
Ook dit schooljaar verzorgt Eetclub Kinderstad de coördinatie t.a.v. het surveilleren op
onze pleinen na de lunchpauze. Evenals afgelopen schooljaar bedragen de
kosten voor het overblijven dit schooljaar € 65,-- per leerling, per schooljaar.
Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag vóór 24 oktober over te maken op
Rabobankrekening NL18RABO01624.44.079 t.n.v. Stichting Opmaat inzake OBS De
Blaak, o.v.v. overblijfvergoeding 2017-2018. Wilt u hierbij ook duidelijk de naam en
groep van uw kind(eren) vermelden. U kunt eventueel gebruik maken van gespreid
betalen door dit aan te geven bij juf Claudia (administratie). Haar mailadres is
claudia.graafmans@opmaat-scholen.nl Wanneer e.e.a. soepel verloopt bespaart dit veel
tijd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Mocht het bovenstaande een belemmering voor u vormen, dan geeft u dit ook door aan
Claudia. Zij zal contact opnemen met Remko Meeuwsen (directie) voor overleg.
Jaarkalender.
Deze week heeft u allen de jaarkalender ontvangen. Op deze kalender staat ontzettend
veel praktische informatie. In de tweewekelijkse ouderinfo ontvangt u soms nieuwe
informatie die toegevoegd kan worden of info die u dient aan te passen. Voor nu willen
we u wijzen op de volgende zaken uit de kalender:
- Op vrijdag 18 mei staat: ‘Viering groepen 1-2’. Dit is niet juist aangezien de
groepen 1-2 vrij zijn deze dag. U ontvangt later een nieuwe datum.
- Wij kleuren o.a. vakantiedagen altijd grijs in de kalender. Zo vallen ze sneller op.
Bij 23 t/m 26 april 2018 zijn we dit vergeten. Graag even rekening mee houden
dat de kinderen dan vrij zijn vanwege de meivakantie.
- ‘OR-oud 2016-2017’ stond afgelopen dinsdag gepland maar is verplaatst naar
dinsdag 5 september.

Directievoering.
Meneer Remko is directeur van onze school en daardoor
belast met diverse taken. Afgelopen schooljaar is hij
begonnen aan de vierjarige studie ‘Bedrijfskunde MER’
(management, economie en recht). Dit schooljaar zal hij
hiervoor anderhalve dag per week “vrij” zijn van zijn
directietaken. Janneke Heesakkers, momenteel aan het
studeren voor ‘Registerdirecteur primair onderwijs’ zal
samen met Remko de directietaken van school uitvoeren. Voor u als ouder waarborgen
we zo de bereikbaarheid van de directie. Ondanks dat beiden aanspreekbaar zijn voor
allerlei zaken is er op de achtergrond wel een verdeling van taken. Janneke zal vragen
e.d. met betrekking tot onderwijsinhoudelijke zaken oppakken en afstemmen. Remko zal
dit doen bij zaken die meer de organisatorische, procedurele en zakelijke kant raken.
Remko werkt op di-woe-don en is op vrijdag iedere twee weken afwezig. Janneke werkt
op di-don en is op vrijdag iedere twee weken afwezig.
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Speelplaats.
Afgelopen schooljaar hebben we u een aantal
keer geïnformeerd over spelen op het
schoolplein. Daarnaast bent u ook op de
hoogte van vandalisme en geluidsoverlast.
Duizenden euro’s gaan hier per jaar aan op.
Inmiddels zijn in de vakantie de volgende
zaken afgestemd. Het schoolplein is geen
eigendom meer van de gemeente maar van het
schoolbestuur. Dus een overgang van
openbaar terrein naar eigen terrein. We
hebben ervoor gekozen dat kinderen tijdens
schooldagen van 08.00 uur tot 18.00 uur op
het plein kunnen spelen. Tijdens het weekend
en vakanties is het plein dus gesloten.
Medewerkers van school en kinderopvang
gaan de poorten van het plein sluiten.
Door het sluiten van het plein en plaatsen van
toegangsborden zoals u deze op de foto ziet
is het voor de politie mogelijk om overtreders te bekeuren. We blijven anders last
houden van een groep tieners die hier wekelijks (en soms dagelijks) zorgt voor overlast.
Op de randen van diverse muren en daken is anti-klimmateriaal geplaatst.
Traktaties.
Afgelopen schooljaar hebben we gemerkt dat de
hoeveelheid snoep bij traktaties weer aan het toenemen is.
Wij verzoeken u dringend om de traktatie beperkt te
houden. Kies bij voorkeur voor een zo gezond mogelijke
traktatie of kleine versnapering. Dus geen zakken chips,
repen chocola of grote ijsco’s. Houdt u er rekening mee dat
er soms kinderen in de groep zitten die zich aan bepaalde
dieetvoorschriften moeten houden of die om
levensbeschouwelijke redenen niet mee doen met de viering van verjaardagen. U kunt dit
bij de eigen groepsleerkracht navragen.
Schoolshirts.
Komende maandag ontvangt uw zoon/dochter een schoolshirt. Wij vragen u zuinig te zijn
op het schoolshirt. Informatie over het wassen van het shirt leest u op het label aan de
binnenzijde. Het is erg simpel… wassen op 30 graden (geen wasverzachter gebruiken) en
gewoon te drogen hangen (geen droger of strijkijzer gebruiken).
Aan het einde van het schooljaar nemen we de shirts weer in. Grote gebreken aan het
shirt worden bij de ouders in rekening gebracht.
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BSO Grebbe
Het nieuwe schooljaar is weer gestart en het team van
KC Grebbe hoopt dat iedereen een geweldige vakantie
heeft gehad. Misschien waren jullie lekker weg naar het
buitenland of juist op ontdekking in eigen land. Veel
kinderen deden mee met KVW en ook heel wat kinderen
waren deze zomer bij de BSO. BSO Grebbe had een leuk
en vol programma met uitstapjes naar musea, de
boerderij en speeltuinen. We hopen in de herfstvakantie weer op zo’n gezellige club
kinderen om er een mooie vakantieweek van te maken.
Bij BSO Grebbe is nog plaats om te komen spelen voor schooltijd, op woensdag en
vrijdag en in de vakanties, aanmelden kan via: https://www.kinderstadtilburg.nl/grebbe
Wist u dat?
 juf Iet op 1 augustus jl. 40 jaar en juf Dimitra op 27 september a.s. 25 jaar
werkzaam zijn in het onderwijs, waarvan heel wat jaren bij ons op De Blaak!
 de ouderbijdrage van school pas later in het schooljaar gevraagd wordt? Na de
jaarvergadering van de Ouderraad wordt dit traject opgestart.
 onze school op 20 augustus 2017 alweer 38 jaar is geworden? We feliciteren de
school en al haar betrokkenen van harte!
GGD.
In de bijlage treft u een brief aan met daarin uitleg over de GGD.

Wij wensen u allen een fijn weekend!
Team OBS De Blaak
PS…
Wist u trouwens ook dat…
Het schoolteam vorige week al hard heeft gewerkt voor de opstart van het schooljaar…
En wij de week afsloten met een leuk uitje…
Waarbij we o.a. een intelligente ‘pubquiz’ hebben gespeeld en u het winnende team
natuurlijk wel kunt raden ghehe…
Met dank aan alle collega’s die ons hebben laten winnen naar wij vernomen hebben!
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