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

:

Website: www.obsdeblaak.nl

Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Even voorstellen…
 Ze is geboren…
 Textielactie…
 1e Heilige Communie…
 Wist u dat?
 Kerstvakantietoernooi zaalvoetbal…

Even voorstellen.
Ik ben Wendy van Kempen, ik ben 42 jaar en werk sinds
de herfstvakantie op OBS De Blaak. Ik vervang op
dinsdag, woensdag en donderdag steeds een leerkracht
voor korte tijd, bijvoorbeeld een uur. Op deze wijze
creëert school extra tijd voor leerkrachten om 1 op 1
even met leerlingen te werken. ‘Passend onderwijstijd’
noemen we het. Ik ontmoet zo dus bijna alle kinderen
van school en dat vind ik erg leuk!
Ik woon in Sprang-Capelle, heb drie pubers in huis, een
man, hond en kat. Ik houd erg van buiten zijn en vind
lezen heel fijn.
Ze is geboren…

Do
We kunnen u laten weten dat Do geboren is. Do is de
dochter van juf Malika en haar partner Sander.
Het gaat goed met allen. We wensen Do natuurlijk veel
geluk en een goede gezondheid toe.
Hopelijk mogen we haar snel een keer ontmoeten op
school.
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Textielactie.
De textielactie van afgelopen week heeft 141 kg opgeleverd. We horen op maandag
27 november of we bij de 3 scholen zitten die het meest aantal kilo’s textiel hebben
ingezameld. In ieder geval bedankt voor uw bijdrage.
1e Heilige Communie (Parochie De Goede Herder).
Zit uw zoon of dochter in groep 4? Dit is de leeftijd waarop uw kind kan deelnemen aan
de 1e Heilige Communie. Voor sommige ouders is dit een vanzelfsprekende zaak; zij
willen hun kind verder vertrouwd maken met het geloof en het kerkelijk leven, waar zij
ook zelf aan deelnemen. Andere ouders hebben vragen of twijfels, maar willen hun kind
toch graag (opnieuw) het geloof meegeven.
De 1e Heilige Communie zal plaatsvinden op zondag 13 mei 2018. Wij nodigen u en uw
kind uit op woensdag 29 november a.s. voor de informatieavond in de Petrus en
Pauluskerk van 19.30 tot 20.30u. U kunt uw kind aanmelden via het mailadres van de
parochie: petrusenpauluskerk@parochiedegoedeherder.nl
Wist u dat?
 We tot 21 november schoolpunten kunnen sparen bij de Jumbo? U kunt deze
punten zelf verzilveren op internet of de codes deponeren bij de hoofdingang van
school. Hier staat een speciale Jumbo-box.
 We onze nieuwe verrijdbare kasten hebben mogen ontvangen. In sommige klassen
staan ze al en wordt allerlei materiaal zo netjes opgeborgen. Op diverse plaatsen
moeten de kasten nog ingericht worden. We hopen volgende week alle kasten
geplaatst te hebben.
 De werkgroep ‘pimp your school’ werk aan het maken is van twee houten bomen?
In de aula (bij de huidige groepen 6 en 7) en in de nis tegenover groep 4A komt
een boom te staan. Bij diverse activiteiten of projecten gaan de bomen dan mee in
de betreffende sfeer. De planning is dat de bomen klaar zijn in de
carnavalsvakantie.
 De disco van groepen 6-7-8 een groot succes was? Dank ook aan iedereen die met
het verzorgen van geweldige kostuums extra sfeer heeft gecreëerd.
 In herfstvakantie veel buiten schilderwerk aan school op het programma stond?
Gelukkig was de zon veelvuldig aanwezig.
Kerstvakantietoernooi zaalvoetbal.

Vakantietoernooi Zaalvoetbal
3 - 4 - 5 januari 2018
 Heb jij nog geen plannen voor de 2e week van de kerstvakantie?
 Wil jij samen met klas-/schoolgenootjes een lekker potje zaalvoetballen?

Geef je dan snel op!
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Teams en speellocaties: Alle teams uit groep 3/4 spelen hun wedstrijden in TKwadraat. Dit omdat er op 4 kleine veldjes gespeeld wordt en alleen deze hal de juiste
belijning heeft. Deze teams bestaan uit 4 spelers en max 2 wisselspelers (zonder keeper
i.v.m. kleine doeltjes)
Teams uit de groepen 5 t/m 8 spelen hun wedstrijden in diverse sportaccommodaties
verspreid door de stad. Wij houden hierbij rekening met de geografische ligging van de
school. Het is echter wel afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de
beschikbaarheid van de sportaccommodaties. Deze teams bestaan uit 1 keeper, 5
spelers en max 3 wisselspelers.
Wel/geen finales: In navolging van vorig jaar wordt er tijdens het Vakantietoernooi
Zaalvoetbal in de volgende categorieën zonder finales gespeeld:
groep 3 en 4

groep 5 en 6

groep 7 en 8

De teams in de Johan Cruijff Categorie spelen wel finales. Dit is 1 jongensteam uit
groep 7/8 en 1 meisjesteam uit groep 7/8 per school die hieraan deel mogen nemen.
Deze categorieën zijn gekoppeld aan de Cruyff Courts 6 vs. 6 later in het jaar.
Tijdens de Cruyff Courts 6 vs 6 Kampioenschappen staat het thema ‘respect’ centraal.
Alle deelnemers geven door het tekenen van de respectvlag aan elkaar te respecteren
zowel op als naast het veld.

Ja, ik doe mee met het zaalvoetbaltoernooi op 3 - 4 - 5 januari 2018 en betaal eenmalig het bedrag
€ 4,-- per kind.
Naam leerling: _______________________________________________
E-mailadres:
Mijn

Groep: __________

__________________________________________@________________________

vader / moeder*

wil graag een team begeleiden:

ja / nee *.

Ik wil heel graag bij _______________________________________________________ in het team.
(max. 1 naam vermelden. Wij doen ons uiterste beste om hier rekening mee te houden!)

Handtekening ouder:

___________________________________________________________

Strookje inleveren in de sportbox uiterlijk maandag 13 november 2017!
*doorhalen wat niet van toepassing is.
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Onze directeur geeft leiding.
Onze directeur neemt beslissingen.
Onze directeur ondersteunt.
Onze directeur denkt mee.
En...
Onze directeur pingpongt.
Samen met zijn leerlingen.
Daar wordt een ouder blij van.
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Wij wensen u allen een fijn weekend!
Team OBS De Blaak
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