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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Ouderinfo versus Klasbord…
 Vakantietoernooi zaalvoetbal…
 Juf Marjolein…
 Open dag OBS De Blaak…
 Carnavalsvakantietoernooi Beeball…
Ouderinfo versus Klasbord.
Al langere tijd wordt er achter de schermen gesproken over wanneer we bepaalde
nieuwsberichten delen. Gewoon direct op Klasbord of wachten op de tweewekelijkse
ouderinfo? Er is voor beiden wat te zeggen. De komende tijd gaan we hier meer mee
experimenteren. Klasbord zal meer gaan dienen als middel om actualiteiten direct of
sneller met u te delen.
Vakantietoernooi zaalvoetbal.
Eindelijk was het dan zover. Op woensdag 3 januari
speelden er vijf teams van OBS De Blaak.
’s Morgens moesten de kleintjes aantreden. Zij
speelden op een kwart veld. Prachtig om te zien hoe
fanatiek zij waren en leuk om te zien dat ze soms
tijdens een wedstrijd met hele andere dingen bezig
waren dan voetballen.
Blaak 1 en 2 hebben een aantal wedstrijden gelijk
gespeeld, twee wedstrijden gewonnen en één
verloren. Een super goede prestatie zo voor een eerste keer! Blaak 3 speelde in de
categorie groep 5/6. Zij moesten vier
wedstrijden spelen waarvan ze er twee
gelijk speelden en twee wonnen. Ondanks
dat ze niet alle wedstrijden gewonnen
hadden, maar wel genoeg doelpunten hadden
gehaald, zijn ze toch eerste geworden.
Proficiat, Blaak 5! En petje af voor Benthe
omdat zij, als enig meisje in een team met
alleen maar jongens, zich kranig geweerd
heeft.
Blaak 7 en 9 speelden in de categorie groep 7/8. Zij moesten ieder drie wedstrijden
spelen. Beide teams wonnen al hun wedstrijden. Zij hebben niet alleen zeer goed
gespeeld, maar opvallend was ook het goede samenspel. Gefeliciteerd, Blaak 7 en 9 met
jullie eerste plaats!
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Op donderdagochtend moest Blaak 8 spelen. Helaas
waren zij het enige team van De Blaak die op
donderdag moest spelen. Ik ben ervan overtuigd dat
dat ook invloed heeft gehad. Het ging namelijk niet
van een leien dakje. Het waren sterke tegenstanders
en het lukte gewoon niet om doelpunten te maken.
Helaas! De inzet van de toppers was gelukkig top!
Op vrijdagochtend kwamen onze meisjes in actie,
Blaak 4, 5 en 6. We waren goed vertegenwoordigd
met 3 meidenteams. Wat is het een genot om
naar de meisjes te kijken. Zo anders, want ook al
staan ze er minder goed voor, ze blijven plezier
in het spel behouden, ze blijven sportief en ze
blijven aardig voor elkaar. Geweldig!
Blaak 5 en 6 zaten in één poule. Blaak 5 was net
iets te sterk voor Blaak 6, zij wonnen met 2-0.
Blaak 6 heeft wel de Fair Play beker gewonnen en
Blaak 5 is derde geworden. Zij mogen in maart/april
meedoen aan de Cruyff Courts 6 vs. 6. Ik ben
benieuwd en kom ze zeker aanmoedigen!
Namens de sportwerkgroep, Juf Rebecca
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Vervolg zaalvoetbal… (geschreven door Pepijn en Ben).
Er was een zaalvoetbaltoernooi bij t-kwadraat. De eerste wedstrijd was tegen de
Christoffel. Wonen we de wedstrijd met 3-1. Ben kreeg een blessure tijdens het
keepen. Toen moest hij uit het veld. Toen ging Benjamin keepen.
De tweede wedstrijd was weer tegen de Christoffel. Maar dan een ander team. Dat was
1-1. En toen kregen we rust en gingen we door het gebouw rennen. Toen kwam de derde
wedstrijd tegen de Triangel. Dat was de moeilijkste wedstrijd maar we hebben het
overleefd met 1-0.
En toen de finale tegen de Zuidwester. En toen 1-1 gespeeld. Het was een moeilijke
wedstrijd. En toen waren we kampioen!!!! Toen gingen we naar de kleedkamer om ons te
kleden. Iedereen was te laat voor de uitreiking behalve Chris. Het team was: Ben, Pepijn,
Chris, Sep, Benthe, Suat, Benjamin en Jayson, Bahoz was er helaas niet bij. EINDE!

Juf Marjolein.
Deze week is juf Marjolein (onderwijsassistente) begonnen op OBS De Blaak. Marjolein
zal de rest van dit schooljaar in groepen 1-2 werkzaam zijn. In deze groepen hebben we
later dit schooljaar extra handen nodig gezien de mooie instroom van nieuwe leerlingen
die we hebben. De komende weken werken we toe naar een optimale planning voor
ondersteuning en begeleiding zodat we voor carnaval “op volle toeren” draaien. Marjolein
zal zich later nog verder voorstellen aan iedereen.
Open dag OBS De Blaak.
Onderstaand ziet u een deel van het affiche dat ouders met 2,5 tot 3,5-jarige kinderen
thuis ontvangen. Kent u nog gezinnen in uw omgeving met kleine kinderen? Wijs hen dan
even op onze open dag. Natuurlijk mogen ouders ook een losse afspraak maken met onze
directeur Remko Meeuwsen. Net als de afgelopen twee edities hopen we weer op veel
belangstelling!
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Open dag OBS De Blaak
Graag nodigen wij u en uw kind(eren) uit op onze open ochtend op donderdag 29 maart
2018 tussen 9.00- 14.00 uur.
Onder het motto ‘samen leren groeien’ kunt u dan een indruk krijgen van onze school in
bedrijf.
Informatie en rondleiding om 09.00/ 11.00/ 13.00 uur. U kunt op deze dag aansluiten op
het voor u gewenste tijdstip.
Bent u niet in de gelegenheid om ons te bezoeken op onze open dag? U kunt ook een
afspraak maken met onze directeur dhr. Meeuwsen voor een gesprek/rondleiding. U kunt
ons bereiken op bovenstaand telefoonnummer.

Carnaval vakantietoernooi Beeball.

Vakantietoernooi

Beeball
o Zit jij in groep 3 - 4 - 5 of 6?
o Vind jij het leuk om met klas-/schoolgenootjes samen te
sporten in de carnavalsvakantie?

Geef je dan snel op!
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Beeball wordt gespeeld door kinderen in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar. Het lijkt op slagbal, wat je
tijdens een gymles weleens speelt. Kijk maar eens op: www.youtube.com. Zoek op Beeball - Het spel.
Het filmpje duurt 2 minuten.
Het Beeball toernooi wordt op zondag 18 februari in sportcomplex T-Kwadraat
gespeeld! Dit toernooi is een samenwerking van Honk- en Softbal Combinatie Tilburg en Gemeente
Tilburg, afd. Sportstimulering.
Een team bestaat uit minimaal 6 personen en maximaal 9 personen. Je speelt in een gemengd team.
Er zullen 2 categorieën zijn: categorie O (groep 3/4) en categorie M (groep 5/6).

Doe jij mee?
Wil jij dus lekker bezig zijn in je vakantie en gezellig meedoen aan dit toernooi? Vul het strookje in
dat bij de sportbox hangt en doe dit er meteen in. Doe dit uiterlijk vrijdag 9 februari 2018
Meedoen kost: € 3,50 per persoon
Begeleiders / coaches gevraagd!
Elk team heeft ook een begeleider/coach nodig. Van de begeleider/coach wordt verwacht dat hij/zij:
-

Meerderjarig is en verantwoording kan dragen voor het team.
Tijdens de wedstrijden de kinderen op een positieve manier aanmoedigt.
Zorgt dat de kinderen zich netjes naar anderen gedragen, zowel in als buiten het veld.
Zorgt dat het team op tijd klaar staat voor de volgende wedstrijd.

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