Ouderinfo 11
9 februari 2018

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

Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Carnaval …
 Welkom nieuwe leerlingen…
 Thema-avond…
 Jumbo spaaractie…
 Schoolschaaktoernooi…
Carnaval Zot zo meuge?!
Vanmorgen om 9.00 uur werd in de grote speelzaal, onder toeziend oog van alle kinderen
en leerkrachten de "schoolsleutel" aangeboden aan onze schoolprins prins Thijs d'n
irste.
Na een fantastische speech van prins Thijs werd het grote feest in de speelzaal
geopend. Samen met zijn prinses Ella en de raad van XI hebben ze alle kinderen mee
laten dansen op het lied van links naar rechts. Hiermee was het feest officieel geopend
en hebben we gezellig een half uurtje gehost en gedanst!
Daarna zijn alle kinderen terug gegaan naar de eigen klas waar ze chips en drinken
hebben gekregen en zijn gestart met leuke workshops.
Het was een zeer geslaagde ochtend! Alles hulpouders hartelijk dank voor jullie hulp.
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Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de komende weken de volgende leerlingen op onze school:
Kayleigh Peters
groep 5A, juf Elina en juf Stefanie
Jayden de Weijer groep 5A, juf Elina en juf Stefanie
Guusje Bugter
groep 5A, juf Elina en juf Stefanie
Pim Bugter
groep 5A, juf Elina en juf Stefanie
Thema-avond seksuele ontwikkeling.
Als opvoeder speelt u een belangrijke rol in de seksuele ontwikkeling van uw kind. Hoe
kunt u een veilig kader bieden, waarbinnen uw kind vrij kan groeien op seksueel gebied?
Seksualiteit is een breed begrip. We denken al gauw aan seks,
maar het gaat voor een groot deel over het laten ontdekken
van het eigen lijf, kunnen voelen hoe fijn je eigen lijf is, hoe
je hier positief naar kunt kijken. Ook het ontwikkelen van
gevoelens en ervaren dat seksualiteit ook te maken heeft
met vriendschap, vertrouwen, veiligheid, plezier en grenzen
aangeven horen erbij. Door als ouder bepaald gedrag van je
kind te negeren of af te wijzen, kun je onbedoeld het signaal
afgeven dat seksualiteit niet zou mogen bestaan. Terwijl het
er gewoon is, elke dag weer.
In april organiseren wij in samenwerking met de GGD een thema-avond omtrent de
seksuele ontwikkeling van kinderen. De precieze datum volgt nog, dus houdt de volgende
nieuwsbrief goed in de gaten!
Werkgroep thema-avond
Jumbo spaaractie.
Wat heeft u de afgelopen tijd hard gespaard met de Jumbo spaaractie! We mochten
daarom voor een groot bedrag materialen uitzoeken. Juffrouw Linda heeft samen met
een aantal kinderen de webshop van de Jumbo actie bekeken en zo is er samen met de
kinderen materiaal uitgezocht.
Zo hebben we onder andere gekozen voor een tankpaal voor op het schoolplein van de
kleuters en we hebben Crazy Forts besteld. Daarnaast hebben we nog Knex en
buitenspeelmateriaal aangeschaft. Heel hartelijk bedankt voor al het sparen, we zijn erg
blij met de nieuwe materialen!

2

Schoolschaaktoernooi.
Op donderdagmiddag 1 maart zal ons jaarlijks schoolschaaktoernooi weer plaatsvinden.
Dus na schooltijd! We starten om 15.15 uur met de eerste wedstrijden en verwachten
dat het tot ongeveer 16.30 uur gaat duren.
Kinderen uit alle groepen zijn welkom om deel te nemen en de inschrijving start maandag
gelijk na de vakantie. Het inschrijvingsformulier hangt naast de deur van je klas.
Kinderen kunnen zich inschrijven t/m vrijdag 23 februari.
Als er bij de instromers kinderen zijn die graag schaken, mogen ze zich ook opgeven.
(stuur mailtje naar claudia.graafmans@opmaat-scholen.nl.).
Wij hopen op een grote opkomst!

Wij wensen u allen een heel fijne
carnaval en voorjaarsvakantie!
Team OBS De Blaak
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