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Landelijke staking.
Ongetwijfeld heeft u er de laatste tijd al 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. Als gevolg daarvan kampen we nu al
met een lerarentekort dat in de komende jaren alleen nog maar zal groeien. Met extra
geld willen we de salarissen in het primair onderwijs verhogen en de werkdruk verlagen.
Het is in ons aller belang dat we in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren
voor de klas hebben staan.
In juni 2017 hebben we al eerder actie gevoerd om onze zorgen over de toekomst van
het basisonderwijs te uiten. Ondanks beloften van de politieke partijen in Den Haag
heeft dit helaas nog niet geleid tot enige verbetering. Daarom zal op donderdag
5 oktober a.s. door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden
gestaakt. Op die dag zullen de schooldeuren dan ook de gehele dag gesloten blijven.
Wij begrijpen dat opvang regelen voor deze dag niet altijd makkelijk is. Mogelijk kunt u
als ouders elkaar hierin ondersteunen? Kinderstad Grebbe zal op deze dag alleen opvang
bieden aan de kinderen die regulier gebruik maken van de BSO.
Jaarvergadering Ouderraad OBS De Blaak.
Op dinsdagavond 10 oktober a.s. wordt de jaarvergadering van de Ouderraad gehouden. Hierin
wordt het secretarieel verslag van het schooljaar
2016-2017 gepresenteerd. Daarnaast zullen de
begroting voor dit schooljaar (2017-2018) en het
resultaat van het schooljaar 2016-2017 worden
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vastgesteld. Indien u van tevoren de stukken wilt inzien, dan kan u die opvragen via
ORObsdeBlaak@hotmail.com. Tevens zullen de nieuwe penningmeester en de nieuwe
voorzitter worden gekozen. Sjoerd Stelwagen heeft zich kandidaat gesteld voor
penningmeester. Voor de functie van voorzitter heeft Kees van Kempen zich
herkiesbaar gesteld en Meriam zich kandidaat gesteld. Hieronder stellen de beide
kandidaten zich voor. De stemming voor de voorzitter zal tijdens de jaarvergadering
plaatsvinden, alle aanwezige ouders mogen stemmen.
Wij heten u graag welkom om 20:00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Aansluitend aan de
jaarvergadering vindt een normale Ouderraad-vergadering plaats.
---------------------------------------------->>>
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Wie ben ik? Ik ben Kees van Kempen, 40 jaar, vader van Guus
(8 jaar) en Willem (6 jaar). In het dagelijks leven ben ik
werkzaam bij de gemeente Tilburg als Accountmanager
Arbeidsmarkt. In mijn vrije tijd voetbal ik en loop ik graag
hard. Verder ben ik een ondernemende, trotse vader die
graag met zijn mannen op pad gaat.

Waarom heb ik me herkiesbaar gesteld voor de rol van
voorzitter? De afgelopen drie jaar heb ik me met veel energie
en passie ingezet om de ouderbetrokkenheid en het imago van OBS De Blaak, samen met
de overige OR leden, te vergroten. Steeds meer ouders zijn betrokken en spreken vol
trots over OBS De Blaak. Dit uit zich onder andere in projecten als Pimp your school, in
het vernieuwen van het schoolplein maar ook het samen organiseren van een nieuwe
Blaakdag, wat een groot succes was. In mijn komende periode wil ik me er hard voor
gaan maken dat er nog meer van dit soort projecten worden opgezet. Daarnaast wil ik
ervoor gaan zorgen dat wij als ouders ook (door goede communicatie) meer op de hoogte
zijn van alle mooie dingen die onze kinderen én de ouders op OBS De Blaak ondernemen.
Ik heb erg veel zin om deze rol opnieuw op me te nemen. Ik hoop op veel stemmen, zodat
ik dit voor alle ouders waar kan gaan maken! Alvast bedankt voor jouw stem!

Ik ben Meriam, moeder van Bram – die in groep
zes bij meneer Bram zit – en van Sjoerd – uit
groep vier van juf Sandra. In het werkende leven
ben ik jurist en – belangrijker – op donderdag
overblijfmoeder en daardoor ken ik vrijwel alle
kinderen op OBS De Blaak! Ik vind onze school
een toffe school en de Ouderraad zorgt ervoor
dat het voor de kinderen nog gezelliger wordt
(en ook voor de ouders, denk aan de
ouderfeesten en de zonovergoten Blaakdag)!
Dat is dan ook de reden om mij aan te melden als
kandidaat voor het voorzitterschap van de
Ouderraad.
Hartelijke groet, Meriam.
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Kascontrole ouderraad (dringende oproep).
Een belangrijk onderdeel voor de afronding van de administratie van de Ouderraad van
afgelopen schooljaar is de controle van de kascommissie. Voor deze controle zijn wij
met spoed op zoek naar twee personen die deze controle op zich willen nemen.
Tijdsbesteding is naar eigen keuze en ervaring normaliter maximaal 2 avonden. De
jaarvergadering van de Ouderraad is op 10 oktober aanstaande (zie ander bericht in
deze nieuwsbrief) en de controle moet in ieder geval vóór die datum gebeuren.
Wilt u ons helpen met deze controle, meldt u zich dan aan bij de huidige penningmeester
Suzanne Verbeek via OROBSdeBlaak@hotmail.com of via 06-53255408. Alvast dank!
Try-out sports.
Vandaag krijgt uw zoon dochter uit groep 3 t/m 8 (oudste van het gezin) het boekje
hiervan mee naar huis. Kinderen kunnen kennismaken met een nieuwe sport en deze
uitproberen.

Wil jij net zo goed leren fietsen als Tom Dumoulin, zo goed kunnen hockeyen als Margot
van Geffen of voetballen als Ronaldo. Heb jij altijd al eens willen turnen of zijn dansen
of karate helemaal jouw ding? Dan is dit je kans!
Vanaf 18 september kun je weer inschrijven voor Try-Out Sports. Met Try-Out Sports
kan je een aantal weken een sport uitproberen voor slechts € 5,-! Je mag maximaal drie
sporten uitproberen.
Schrijf je online in vanaf maandag 18 september via www.sportintilburg.nl/TOS
De inschrijving sluit zondag 1 oktober. Direct ná je aanmelding, ontvang je per mail een
inschrijfbevestiging. Het is natuurlijk geweldig om samen met je vriendje of
vriendinnetje te gaan sporten. Je moet dan samen achter de pc gaan zitten en om de
beurt aanmelden voor dezelfde sport. Je kunt meteen zien of er nog plek is. Geen
plaats, dan kun je een andere keuze maken. Samen sporten is toch veel leuker?!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mieke Limpens, Afdeling Sportstimulering, Gemeente Tilburg, 013-532 58 78
Email: tryoutsports@tilburg.nl
Betaling overblijven (herhaling).
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).
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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) om zo tot contact voor
overleg te komen.
Kledingcontainer.
Voor de nieuwelingen op school (of degenen die het nog niet weten): Aan de voorzijde
van de school staat naast de fietsenstalling een kledingcontainer. De opbrengst van de
kledingcontainer komt ten goede aan de Ouderraad en dus aan de kinderen op school.
Helpt u ook mee? In de textielcontainer mag: kleding (ook kapot), riemen, schoenen,
tassen en rugzakken, gordijnen/vitrage, knuffeldieren, tafelkleden en servetten,
beddengoed en kussens, handdoeken, washandjes en theedoeken. Vervuilde kleding mag
niet in de container. De opbrengst van de container van afgelopen juni en juli was
€ 76,--. Helpt u deze opbrengst verbeteren?
Theaters Tilburg.
Vandaag krijgt uw zoon/dochter (oudste van het gezin op school) het boekje hiervan
mee naar huis.

Wij wensen u allen een fijn weekend!
Team OBS De Blaak

(afscheid juf Carla 6 september 2017)
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