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Beste ouders/verzorgers,
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Jaarplan schooljaar 2017-2018…
Disco groep 6 t/m 8…
Welkom nieuwe leerlingen…
Jumbo spaaractie…
Mag ik me even voorstellen (stagiaires)…
GGD jeugd-enquête…
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Opening project en Kinderboekenweek

‘Gruwelijk eng’.

De jaarlijkse KBW is weer van start gegaan. Ook dit jaar koppelen we op school onze
projectweek aan dit festijn. Afgelopen dinsdag zijn de kinderen ‘griezelig’ de school
binnen gekomen. Een donkere kruiptunnel was opgesteld en je moest al je moed
verzamelen om hier doorheen te durven kruipen. We danken de Oliemeulen voor het
mogen gebruiken van diverse opgezette dieren en voorwerpen voor de aankleding.
Vandaag ontvangt u via de gezinsoudste een kortingsbon voor de Oliemeulen.
1

We danken de werkgroep voor de reuzekakkerlakken, maden en meelwormen die we deze
week op visite hebben gehad. En wie zou er op het podium toch bij de grafsteen liggen?
Hopelijk ontdekken we dit nog voor het einde van de projectweek.
Tot en met 12 oktober gaat ‘gruwelijk eng’
verder met o.a. nog de voorleeswedstrijd.
Lekker spannend dus allemaal.

Herinnering landelijke staking.
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. Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in
Nederland worden gestaakt. Op die dag zullen de schooldeuren dan ook de gehele dag
gesloten blijven.
Ook het team van OBS De Blaak zal naar Den Haag af gaan reizen om deze actie extra
kracht bij te zetten. We doen dit samen met tenminste 200 collega’s van ons bestuur.
Jaarplan schooljaar 2017-2018.
Op de informatieavond informeerden we u al over belangrijke ontwikkelingen die dit
schooljaar centraal staan. We bouwen verder op de ingezette koers van ons schoolplan
(01-08-2015 / 01-08-2019).
U leest hier nog eens de belangrijkste doelen waar we aan gaan werken:
 21st Century skills




Autonomie en eigenaarschap
Engels
CMKT 2
2

21st Century skills:
o Blink geïntegreerd implementeren. Blink staat voor wereldoriëntatie waarbij de
doelen van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie vanuit thema’s steeds
geïntegreerd aangeboden worden.
o Opzetten leerlijn programmeren.
Autonomie en eigenaarschap:
o Laatste fase implementatie gebruik van het stoplicht en de dobbelsteen. Het
gaat hier om werken met uitgestelde aandacht.
o Iedere TV starten met een ‘good practice’ presentatie. Het doel is meer gebruik
maken van elkaars kwaliteiten.
o Vergroten van het eigenaarschap van leerlingen voor hun leerstof.

 Linsey (student afstudeerfase groep 4B) zal haar onderzoek gaan richten op
het vergroten van eigenaarschap van kinderen op deze school.
Engels:
o Starten met implementatie van de methodes Big English (groep 4 t/m 8) en
IPockets (groep 1 t/m 3).
o Tijdens onze Engelse lessen spreken wij zo veel mogelijk Engels waarbij
zelfstandige taalproductie een belangrijk aspect zal worden.
o Starten met de Clil-projecten in de groepen 7 en 8. Onderzoeken of de groepen
5 en 6 daar in de toekomst aan deel kunnen nemen.
o Borging computerprogramma Words & Birds (oefenstof Engelse les).
o Afronden teamscholing “classroom English”.
o Engelse uitstraling van school verder vergroten.
o Wij gaan onderzoeken of er samenwerking mogelijk is met buitenlandse scholen.
CMKT
o
o
o

2:
Het bevorderen van de 'culturele loopbaan' van de leerling.
Het realiseren van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie.
Zorgen dat er een meerjarige visie op cultuureducatie vastgelegd wordt in het
integrale locatieplan.
o Verdere samenwerking aangaan met de culturele partners en opleidingen.
o Talentontwikkeling stimuleren.
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Disco groep 6 t/m 8.

Vrijdag 27 oktober is het weer zover: de jaarlijkse disco voor de groepen 6, 7 en 8. Dit
jaar is het thema van onze spetterende disco: Halloween. Het is leuk als de leerlingen
hun kleding aanpassen aan het thema. We willen wel vragen om rekening te houden met
elkaar m.b.t. de kledingkeuze, zodat het voor iedereen een leuk feest is (geen horrorclowns).
De disco start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De leerlingen kunnen zich vanaf
maandag 9 oktober opgeven bij de eigen leerkracht. We vragen een bijdrage van € 3,-om de kinderen te kunnen voorzien van drinken en wat lekkers.
De leerkrachten hebben er heel veel zin in en hopen dat veel kinderen zich opgeven.
We gaan er een gezellig feestje van maken! Groet namens Bram, Cristel, Eugene, Joost,
Evelien, Yvonne, Rebecca, Iet en Linda.

Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de komende weken de volgende leerlingen op onze school:
Isabella Mazzoli
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Nina Cherbi
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Thomas van Dun
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Sem Scheutjens
groep 6B, meneer Eugène en juf Linda
Tom Scheutjens
groep 5, juf Elina en juf Stefanie
Tim van der Hoeven
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Nikkie de L’or
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Vlinder van der Veen
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Jumbo Spaaractie.
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Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van € 10,-- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven.
Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de
kinderen aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze
school opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten
ook direct aan onze school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de
Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo
Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten heel snel gescand en geactiveerd
worden. Ook kunt u uw gespaarde punten inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat
een dropbox waar u ze in achter kunt laten.
Mag ik me even voorstellen.
Als opleidingsschool van PABO Tilburg (de lerarenopleiding) werken wij jaarlijks met een
groep toekomstige enthousiaste leraren. Voor deze groep 1e, 2e, 3e en 4e –jaars is OBS
De Blaak hun stageplaats. Hieronder stellen onze stagiaires zich voor.
Mijn naam is Linsey Weeterings, 21 jaar oud en wonend in
Dongen. Momenteel zit ik in het 4e en laatste jaar van de
PABO. Ik heb voor de PABO gekozen omdat ik graag met
kinderen werk en hun wil bijstaan in hun ontwikkeling. Bij deze
opleiding hoort natuurlijk ook een leerzame stage. Hierdoor
zal ik komend jaar te vinden zijn in groep 4B (juf Sandra en juf
Marion). Ik hoop veel te leren van mijn laatste jaar stage zodat ik
mijzelf aan het einde van het schooljaar hopelijk een startbekwame
leerkracht kan noemen.
Mocht u nog vragen hebben dan kan u mij altijd aanspreken!
Groetjes, Linsey Weeterings
Dag allemaal,
Mijn naam is Jolien Kleijngeld en ik ben voor het komende halfjaar de nieuwe stagiaire
van groep 4A (juf Anita en juf Mariken). Ik zal hier elke dinsdag en woensdag aanwezig
zijn. De overige dagen studeer ik in het tweede jaar van de opleiding pabo aan de Fontys
in Tilburg.

Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis en ervaringen uit te breiden op OBS De Blaak.
Ik vind het geweldig om juf te worden en dit ook in de praktijk te leren. De sfeer en
relatie met de klas vind ik erg belangrijk. Deze periode van het schooljaar op de pabo
staat het ontwerpen van leeractiviteiten centraal. Daarmee ga ik in de klas met plezier
aan de slag.
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Beste ouders van OBS De Blaak,
Komend half jaar zal ik stage lopen in de groep bij meneer
Eugene en juf Linda, groep 6B, en ondersteunen in de
Eurekagroep. Kort zal ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Else-miek Lambregts, ik ben 23 jaar jong en
tot en met januari loop ik op maandag en dinsdag stage. Het
komt ook voor dat ik soms een hele week aanwezig ben, dit
komt omdat we om de 5 weken een hele week stage lopen.
Sinds 2009 woonachtig in Schijf, een klein dorp in de buurt
van Roosendaal. Na de MAVO heb ik gekozen voor de
opleiding Onderwijsassistent, welke ik succesvol heb
afgerond. Hierna ben ik met een tussenweg op Fontys Hogeschool Kind en Educatie
mogen starten. Hier volg ik nu met veel plezier de Pabo. Persoonlijk vind ik het erg mooi
om kinderen stapsgewijs hun goals te laten bereiken en te zien ‘’groeien’’.
Ik zie erg uit naar mijn tijd op De Blaak!
Groetjes, Else-miek
Mijn naam is Yaicke Mackaay, ik ben 21 jaar en ik kom oorspronkelijk uit Woerden.
3 jaar geleden ben ik naar Kaatsheuvel verhuisd omdat ik met mijn vriend daar een huis
had gekocht.
1,5 jaar geleden hebben wij een puppy in huis genomen en daar trainen wij meerdere
keren in de week mee dus dat is onze hobby maar ook onze passie.
Voordat ik aan de Pabo begon heb ik in 2014 mijn horeca management
diploma gehaald. Doordat ik een familie heb met veel leerkrachten heb
ik altijd een interesse gehad in dit vak, dit werd versterkt doordat ik
op mijn vrije dagen altijd mee ging helpen bij mijn moeder in de klas.
In de loop der jaren heb ik toch gemerkt dat de interesse voor basisschool leerkracht zo groot bleef dat ik nu de stap heb durven nemen
om Pabo te gaan doen en af te ronden.
Ik hoop dat uw kinderen veel van mij mogen en kunnen leren.
Mocht u nog vragen hebben voel je vrij om die aan mij te stellen.

Hallo, ik ben Femke en woon momenteel in Tilburg. Nu ben ik tweede
jaars Pabo student en ik kijk er ook ontzettend naar uit om mijn
kennis en ervaringen op OBS De Blaak uit te mogen breiden.
Het komende jaar zal ik elke dinsdag en woensdag stage lopen op De
Blaak. Momenteel loop ik stage in groep 3B bij juf Danine.
Persoonlijk doe ik graag leuke dingen met mijn familie en vrienden,
en ook ben ik doordeweeks veel bezig met sporten zoals hockey.
Ik hoop veel nieuwe dingen te leren en ik heb ontzettend veel zin om
er met de kinderen een mooi en leerzaam jaar van te maken!
Mocht u nog vragen hebben of iets willen weten, dan kan dat altijd!
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Mijn naam is Gita van Beurden en ik ben 23 jaar oud.
Ik ben opgegroeid in Oisterwijk maar woon sinds een jaar samen
met mijn vriend in Tilburg Oud-Noord. Ik heb mijn vmbo diploma
afgerond op 2 College Durendael en in 2016 heb ik mijn diploma
Niveau 4 management Detailhandel afgerond op De Rooi Pannen.
In mijn vrije tijd ben ik veel aan het werk. Mijn vriend heeft een
eigen cateringbedrijf en een maaltijden bezorgservice waar ik
elke dag bij help en in het weekend werk ik ook bij Meesterbakker
Van Iersel.
Waarom ik dan voor de pabo kies? ik ben al jaren vrijwilliger bij Kindervakantieweek
Wonderland in Oisterwijk en dit doe ik met erg veel plezier. Ik heb altijd erg getwijfeld
over de pabo alleen had ik nog niet de juiste toelatingseisen. Met een kleine omweg is
het toch gelukt. Ik kijk er naar uit om de komende tijd in groep 1/2C bij juf Esther en
juf Maaike stage te lopen.
Hallo!
Ik ben Marieke Lodewijks. Het komende half jaar
loop ik op dinsdag en woensdag stage in groep 7B bij
juf Rebecca en juf Cristel.
Even wat informatie over mezelf. Ik ben 18 jaar en
zit in mijn tweede jaar van de opleiding tot
basisschoolleerkracht op de Fontys in Tilburg. Mijn
doel is dus om over 3 jaar voor de klas te komen
staan en fijn met kinderen te werken.
Ik woon op kamers in Tilburg, maar oorspronkelijk
kom ik uit Breda. Hier ben ik nog elk weekend,
vanwege mijn werk in Breda.
Mijn hobby’s zijn vooral veel gezelschapsactiviteiten, gezellig met vriendinnen de stad
in, met mijn vriend leuke dingen doen en veel omgaan met kinderen in de vorm van
oppassen maar ook leuke dingen ondernemen met mijn nichtjes, buurjongens en -meisjes
en kennissen.
Ik heb heel veel zin in het komende half jaar!
Heeft u vragen of opmerkingen? Loop gerust even naar me toe.
Groetjes, Marieke
GGD Jeugd-enquête 0 t/m 11 jaar.
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim
33.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête
gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!

Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.
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GGD workshop.
Van 2 t/m 8 oktober a.s. vindt de Week van de Opvoeding plaats. Deze week staat in het
teken van opvoeden en ouderschap. De GGD sluit aan bij het landelijk thema ‘buiten de
lijntjes’. Graag nodigt de GGD je uit om deel te nemen aan de workshop, bestaande uit 2
delen: opvoeden buiten de lijntjes en voedingsspel de reis van 5. Meer informatie
hierover vindt u in de bijlage.

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