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Afsluiting project en Kinderboekenweek

‘Gruwelijk eng’…

‘Gruwelijk eng’.
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Het project "Gruwelijk Eng", in het thema van de Kinderboekenweek, is gisteren
afgesloten.
Naast de spannende opening, waarbij iedereen door een enge tunnel mocht kruipen om
de school binnen te gaan, heeft elke groep spannende en enge dingen bedacht en gedaan!
Gisteren was de afsluiting: de groepen hebben voor elkaar iets bedacht in het thema en
aan elkaar gepresenteerd. Dat was een groot succes!
Er is voor elkaar voorgelezen in alle groepen.... Allemaal enge en spannende verhalen
natuurlijk. Er zijn speurtochten georganiseerd, dansjes, liedjes en er zijn presentaties
voor elkaar gedaan. Volop activiteiten, en zeker voor herhaling vatbaar.
Voorleeswedstrijd.
Afgelopen woensdag hebben we de voorleeswedstrijd gehouden, schoolkampioen is
geworden Juul Joosen uit groep 7A. Super knap gedaan, van harte gefeliciteerd en
succes in de volgende ronde!

Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen deze maand de volgende leerlingen op onze school:
Timo van Dun
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Leyla Oostelbos
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Vera Huijbers
groep 2A, juf Lieke en juf Stefanie
Lot Huijbers
groep 1B, Juf Marion en juf Dimitra
Jumbo Spaaractie (herinnering).

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.
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Textielactie.
Gebruikt textiel: voor de draad ermee!
Onze school/vereniging doet mee aan de textielactie van de gemeente
Tilburg. Naast een positieve bijdrage die we daarmee leveren aan het
milieu kunnen we op deze manier ook extra inkomsten voor onze school
genereren voor onze school/vereniging (bijvoorbeeld nieuwe boeken,
sporttoestellen, schoolreisjes etc.).
Wij sorteren, gemeente recycled
Gedurende de periode van 25 oktober 2017 tot 1 november 2017 staan er extra
textielcontainers bij school/vereniging. Om scholen en verenigingen te motiveren
verdubbelt de gemeente de opbrengst bij de drie scholen en/of verenigingen die het
meest aantal kilo's textiel inzamelen. Dus gebruikt textiel: voor de draad ermee!
Graag willen wij u erop attent maken dat we voor het ‘Goede doel’
dit jaar ook kleding in gaan zamelen voor “Tante Pollewop”.
We zijn hiervoor op zoek naar “kerst “kleding.
Misschien kunt u hierin een selectie maken?
Hartelijk bedankt alvast en meer informatie volgt nog.
Wat is textiel?
Ook textiel is een aparte afvalsoort en hoort daarom te worden gesorteerd. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld kleding, riemen, schoenen, gordijnen en beddengoed.
Wat gebeurt ermee?
Bruikbare kleding en schoeisel wordt verkocht als tweedehandskleding in arme landen.
Een deel van het textiel dat niet meer bruikbaar wordt gerecycled tot grondstof voor
textielmaterialen, bijvoorbeeld garens voor het maken van nieuwe kleding, maar ook voor
vloerbedekking, dekens en vilt voor geluidsisolatie. Van kapotte kleding worden ook
poetsdoeken en isolatiemateriaal gemaakt. Wat overblijft, wordt verbrand, dit is
landelijk zo’n 8%.
Wat mag niet in de textielcontainer?
Vloerbedekking (mag bij grof huisvuil), zwaar vervuilde kleding (olie-, verfvlekken of
nat) mag bij restafval.

Wij wensen u allen een fijne
herfstvakantie!
Team OBS De Blaak
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