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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Carnaval …
 Wist u dat…
 Welkom nieuwe leerlingen…
 Mag ik me even voorstellen…
 Bijlage: Flyer sport-bso Kinderstad…
Carnaval.
Dit jaar presenteren we vol trots: prins Tijs Evers en prinses Ella Kovac en hun gevolg:
Gijs Huijding, Floor Beekmans, Rev Smedema, Isa Kriellaars, Niels van Dun, Puck Appels,
Sander ten Have, Nina van Dun, Kiki Fasting, Luka Geers, Mikèl van den Boom!!
Aanstaande dinsdag zal onze school weer omgetoverd worden in carnavaleske sferen.
Mocht u zin en tijd hebben om te komen helpen dan bent u vanaf 13.30 uur van harte
welkom.
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen verkleed naar
school komen (gelieve geen serpentines en confetti mee naar school te geven).
Deze ochtend staat in het teken van carnavaleske workshops/spelletjes.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.30 uur vrij.

Wist u dat…
- juf Malika’s zwangerschapsverlof eindigt na de Carnavalsvakantie? Haar eerste
werkdag in groep 7A zal zijn op woensdag 21 februari en haar werkdagen
woensdag, donderdag en vrijdag worden?
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-

de groepen 3 en 4 de afgelopen 2 weken een tennisclinic hebben gekregen,
verzorgd door Arno Roos en Marlies Demmers van TennisClub Tilburg?
het team gisteren de laatste bijeenkomst heeft gehad van de cursus Classroom
English?
Teun zijn gedichtenkring over het goede doel heeft gedaan?

Gedicht door Teun Verheijden, gr 6A, titel “Een beetje beter……”.
“Een beetje beter…...”
Op school hadden we een goed doel dit jaar,
Het was voor de arme kinderen, echt waar.
Maar niet voor kinderen uit verre landen,
Het was voor kinderen uit Tilburg, echt geen schande.
Dat het bestaat armoede zó dichtbij,
Dat was toch wel iets nieuws voor mij.
Ik was trots dat ik ambassadeur mocht zijn,
Voor dit mooie goede doel, het was erg fijn.
We hebben een aantal bezoeken gebracht,
Ik heb veel dingen gehoord, waar ik over na heb gedacht.
Zo wijn we in het provinciehuis geweest,
Dit maakte indruk het allermeest.
Bij tante Pollewop hebben we ook een kijkje mogen nemen,
Hier kunnen mensen tweedehands kleding meenemen.
Met kledingbonnen kun je mooie spullen uitzoeken,
Jurken, schoenen, jassen en ook broeken.
Er zijn kinderen die niet naar een bioscoop kunnen gaan,
Iets om over na te denken als je er zelf zit voortaan.
Met het geld dat is ingezameld zijn er bioscoopkaartjes gekocht,
En kan er door deze kinderen een leuke film worden uitgezocht.
Tijdens de kerstmarkt heeft iedereen heel hard gewerkt,
Dat hebben we wel aan het eindresultaat wel gemerkt.
Heel veel euro’s zijn er opgehaald in totaal,
Meer dan 6000 euro dat is toch niet normaal!!
Laten we hopen dat hiermee heel veel kinderen blij zijn gemaakt,
Want dat is uiteindelijk waar het omgaat.
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Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de komende weken de volgende leerlingen op onze school:
Hawren Hassan
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Fabienne Wilhelm groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Noor Verouden
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Else-Lynn Terborg groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Isabella Peppenster groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Puk Verbaten
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Mag ik me even voorstellen.
In onze vorige informatiebrief hebben we verteld dat juf Marjolein
op onze school is gestart, hierbij stelt ze zich aan jullie voor:
Mijn naam is Marjolein Blom, geboren en getogen in Tilburg en
samen met mijn man en ons zoontje wonen we in het mooie dorp
Berkel-Enschot.
Na vele jaren met veel plezier gewerkt te hebben binnen de
kinderopvangbranche als pedagogisch medewerker en administratief
medewerker kantoor, ben ik de laatste 3 jaar zelfstandig
ondernemer geweest als gastouder.
Na onze verhuizing van Noord-Holland terug naar Brabant vond ik
het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en ben ik na de
kerstvakantie gestart als onderwijsassistent bij OBS De Blaak. Ik ben aanwezig van
maandag t/m vrijdag en zal ondersteuning bieden aan de kleuterklassen gedurende het
schooljaar.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en wil er samen met de kinderen en mijn
collega’s een leuke en leerzame tijd van te maken.
Tot ziens! Marjolein Blom

Wij wensen u allen een heel fijn weekend!
Team OBS De Blaak
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Bijlage: Flyer sport-bso Kinderstad.
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