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Sinterklaas.
Zaterdag 18 november is Sinterklaas weer in ons land. Het thema van dit jaar is dansen.
Sinterklaas is er namelijk achter gekomen dat sommige Pieten niet zo goed kunnen
dansen en wil hier iets aan doen. Hij vraagt zich af hoe de pieten beter kunnen dansen
en schakelt de hulp van de kinderen in. De aula gaat omgetoverd worden tot dansschool.
Wij bedanken de versierouders die onze school weer mooi aangekleed hebben.
Wist u dat.
 op 5 december alle kinderen vrij zijn vanaf 12.30 uur
 de kinderen van groep 6 t/m 8 een surprise mogen maken en die vanaf
30 november alvast mee naar school brengen om ten toon te stellen.
 alle kinderen in deze periode ook hun schoentje mogen zetten op school
 alle leerlingen op woensdag 6 december vrij zijn (i.v.m. studiedag team).
Dank u wel (aanmeldingen via ouderhulpformulier).
Heel veel ouders hebben bij de start van het schooljaar het ouderhulpformulier ingevuld
en daar zijn we vanuit de Ouderraad en school heel erg blij mee. We kunnen de hulp van
ouders goed gebruiken bij de organisatie van alle leuke activiteiten voor de kinderen.
We hebben geprobeerd om de ouders die zich hebben aangemeld te betrekken bij
minimaal één werkgroep, zodat zoveel mogelijk ouders mee kunnen helpen. Bij
activiteiten waarvoor hulp op de dag zelf gewenst is, zal vanuit de werkgroep contact
gezocht worden met de ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. Nogmaals dank voor
alle aanmeldingen en mocht je een vraag hebben over de invulling van de werkgroepen
dan kun je een mail sturen naar kimteeuwen@hotmail.com
Namens de Ouderraad van OBS De Blaak.
1

Even voorstellen.
Mijn naam is Sjoerd Stelwagen en deze maand ben ik
begonnen als penningmeester van de ouderraad.
Ik ben 38 jaar, getrouwd en ben de vader van Niels
(groep 5), Inge (groep 4) en Marit (volgend jaar
groep 1). Je kunt bij mij terecht voor declaraties en
vragen over het budget van de ouderraad.
Ik ben op drie manieren te bereiken. Per mail via de
adressen ouderraad ORobsdeblaak@hotmail.com en
sjoerdstelwagen@gmail.com of per telefoon/
whatsapp via het nummer 06-13417869.

Save the date…

Donderdag 21 december kerstmarkt van 17.0019.00 uur. Graag nodigen we u allen van harte uit!
Noteer de datum vast in uw agenda, in een volgende
info zullen we u verder informeren!
Uitgang.
Nu de groepen 1 t/m 4 op vrijdag om 12.30 uur vrij zijn, willen we u vriendelijk
verzoeken om op deze dag, om 15.00 uur gebruik te maken van de hoofdingang. Zo
houden we zicht op wie de school inkomt en uitgaat. We hopen op uw medewerking.
Het Goede Doel (schooljaar 2017-2018).
Dit jaar houden we ons ‘Goede Doel’ wat dichter bij huis en wel in Tilburg. We gaan
aandacht besteden aan kinderen die het minder hebben dan je als ouder graag zou willen
en dan bedoelen we op materieel gebied.

Wat gaan we doen?

We gaan kleding (bij voorkeur kinder- en
dameskleding) inzamelen, maar ook schoenen, sjaals,
handschoenen, warme mutsen en niet te vergeten
accessoires zoals armbandjes, kettinkjes en
dergelijke. Deze kleding gaat naar Tante Pollewop en
daarvoor in de plaats krijgen wij kledingbonnen, zodat
mensen zelf kleding uit kunnen gaan zoeken (gewoon
even lekker shoppen).
Dus mocht u binnenkort uw kledingkast(en) gaan opruimen, kijk dan eens of er kinder– en
dameskleding voor dit goede doel bij zit. Vanaf aanstaande maandag staan er in elke klas
dozen klaar (gesponsord door DS Smith Tilburg, bedankt hiervoor) om de kleding in te
verzamelen.
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Als goededoelencommissie vinden we dat de kinderen van de Blaak wel moeten weten wat
en waarvoor ze het doen. We zullen daarom samen met onze schoolambassadeurs
leerzame dingen gaan doen. We gaan bijvoorbeeld aanstaande maandag naar het
Provinciehuis in Den Bosch waar iemand van de Tweede Kamer met specialisatie
‘Armoede’ een verhaal komt houden. Uiteraard gaan we ook kijken bij Tante Pollewop en
we hopen dat deze groep kinderen het verhaal verder kunnen en willen vertellen.
Daarnaast is er ook weer de Kerstmarkt. De opbrengst van dit jaar gaat naar dezelfde
groep kinderen. Afhankelijk van het bedrag gaan we zorgen dat ze in de kerstvakantie
een keer naar de film kunnen met iets lekkers erbij, zodat ook deze kinderen na de
vakantie eens een mooi verhaal in de kring kunnen vertellen. Mocht het zijn dat er heel
veel geld opgehaald wordt dan willen we ze in het voorjaar een dagje naar een pretpark
laten gaan (maar daarover eventueel later meer).

Naar wie gaan de bonnen?

De kleding- en bioscoopbonnen gaan naar de minderbedeelde kinderen van een aantal
basisscholen in Tilburg. Om er zeker van te zijn dat deze bonnen of uitstapje goed
terecht komen, heeft Marius Liebregts, bestuursvoorzitter Stichting Opmaat en
Stichting Jan Ligthartgroep, contact gehad met de directie van deze scholen.
Op de betreffende scholen zal verder geen aandacht gegeven worden aan wie een bon
krijgt, dit om stigmatisering te voorkomen.
Uiteraard zijn bonnen van H&M, Hema of wat dan ook, die u nog thuis heeft liggen, van
harte welkom. Heeft u nog een idee, of wilt u wat extra’s doen dan horen we het graag.
Tot zover het eerste bericht en wij beloven dat we jullie op de hoogte zullen houden.
Ook in de school zal de actie duidelijk zichtbaar zijn.
Wat ons betreft een goed doel met een mooie (kerst)gedachte.
De goededoelencommissie.
Oproep kledinghangers.
Vanuit de werkgroep Goede Doel zijn wij op zoek naar
kledinghangers. Alle soorten en maten zijn welkom. Wie
kan ons hieraan helpen?? De kledinghangers mogen
ingeleverd worden bij juffrouw Claudia (kantoor bij de
hoofdingang). Alvast hartelijk bedankt!
Ambassadeurs.
Zoals we hierboven al schreven hebben we 4 schoolambassadeurs aangesteld. Deze
razende reporters zullen d.m.v. een vlog onze leerlingen en leerkrachten
enthousiasmeren voor ons goede doel. Aanstaande maandag gaan zij op bezoek bij een
tweede kamer lid op het provinciehuis in Den Bosch. Hier zullen zij meteen verslag van
uitbrengen. Groep 5 wordt vertegenwoordigd door Guus van Kempen, de groepen 6 door
Teun Verheijden, de groepen 7 door Ezra Necebet en de groepen 8 door Lieve
Smeulders. Wij wensen jullie veel succes, zet hem op!
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Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de komende weken de volgende leerlingen op onze school:
Fem van Oudheusden
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Isis Nemat Aghbolaghi
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Sam Muurmans
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Tjibbe Cox
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Ilvy van Hooijdonk
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Floris Boom
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Jay Remeijsen
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Ouderbijdrage 2017-2018 Ouderraad OBS De Blaak.
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de jaarlijkse ouderraadvergadering is de begroting vastgesteld. Daarmee is ook
de ouderbijdrage ongewijzigd vastgesteld op € 43,50.
Om verwarring te voorkomen: de ouderbijdrage is wat anders dan de overblijfbijdrage.
De inkomsten uit de ouderbijdrage worden binnen de Ouderraad
verdeeld over de verschillende werkgroepen. Zij besteden
het geld aan de aanschaf van materialen voor diverse
feestelijke activiteiten zoals o.a. Sinterklaas, kerst en
carnaval. Verder gaat meer dan de helft van het bedrag op
aan het schoolreisje van uw kind.
Wilt u deze ouderbijdrage (€ 43,50 per kind) binnen 30
dagen overmaken op rekeningnummer:
NL39INGB0002080162 t.n.v. Ouderraad OBS De Blaak, onder vermelding van
"ouderbijdrage". Vermeld a.u.b. hierbij duidelijk de naam en groep van uw kind(eren). Bij
niet of niet tijdig betalen van de ouderbijdrage kan uw kind in principe niet mee op
schoolreisje. Mocht het bovenstaande een belemmering voor u vormen, wilt u dan op
korte termijn contact opnemen met ondergetekende. Als u gebruik wil maken van
gespreid betalen (bijv. per maand) dan kunt u dit ook melden aan ondergetekende.
Namens de Ouderraad OBS De Blaak hartelijk bedankt!
Sjoerd Stelwagen, Penningmeester Ouderraad OBS De Blaak,
ORobsdeblaak@hotmail.com of sjoerdstelwagen@gmail.com
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Staken.
Op 5 oktober jl. hebben nagenoeg alle basisscholen in
Nederland hun schooldeur gesloten gehouden om te gaan
staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Dit
heeft tot nu toe slechts deels resultaat opgeleverd.
PO-front (dit zijn de PO-Raad, vakbonden en de
lerarengroep PO in Actie) heeft een nieuwe staking in
het primair onderwijs aangekondigd op dinsdag
12 december. Afhankelijk van de uitkomsten van een
gesprek met minister Arie Slob (7 november jl.) en een
openbare bijeenkomst voor schoolbestuurders,
schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners
(29 november) bestaat de kans dat 12 december de
schooldeuren gesloten zijn.
Ondanks dat de uitkomsten van deze gesprekken nog niet bekend zijn en ook op
bestuursniveau deze kwestie (een mogelijke staking) nog besproken moet worden
informeren we u hier wel alvast over. Tijdig voor achterwacht zorgen voorkomt mogelijk
een hoop problemen. Wanneer e.e.a. definitief is zullen wij u hierover zo spoedig
mogelijk informeren.

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