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Estafettestaking basisonderwijs.
Al langere tijd zetten de Nederlandse basisschoolleerkrachten zich in voor ‘een eerlijk salaris’ en
‘verlaging van de werkdruk’. Na een tweetal landelijke stakingsdagen is PO-front (de Algemene
Onderwijsbond , CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in actie, FvOv, AVS en de PO-Raad –
Nederland) op 14 februari 2018 gestart met een estafettestaking in de noordelijke provincies.
Andere provincies nemen het spreekwoordelijke stokje
steeds over.
Op vrijdag 13 april 2018 is de stakingsdag van de
zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg. Ook nu
steunt het team van OBS De Blaak de staking unaniem
waardoor de school deze dag gesloten zal zijn. We
communiceren dit zo vroeg mogelijk aan u zodat u tijdig
voor opvang kunt zorgen.
Het bestuur zal het salaris van de stakende leerkrachten op deze dag niet doorbetalen. Wanneer
de minister de salariskosten van deze dag niet terug gaat vorderen zal het bestuur intern
overleggen hoe deze gelden te besteden.
Op vrijdag 13 april staat het praktisch verkeersexamen van groep 7 gepland. Dit examen
organiseren wij in samenwerking met de basisscholen RK De Borne en RK De Triangel. De betrokken
scholen hebben afgesproken het examen te verplaatsen naar vrijdag 25 mei. Verdere communicatie
hierover naar de ouders van deze groepen zal via de groepsleerkrachten gaan verlopen.
Het nieuws van vandaag.
De Dag Vandaag (https://dedagvandaag.nl/) geeft leerlingen en leerkrachten in
Nederland het “startsein” dat de schooldag gaat beginnen. Elke dag bevat het een
aantal actuele nieuwsberichten. De onderwerpen die aangestipt worden zijn
actueel of gaan over sport, aardrijkskunde, natuur/dieren of geschiedenis. Ze
sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs, worden afgewisseld met leuke
weetjes en filmpjes, en hebben soms een opdrachtje. Ook op school wordt er door
groepen gebruik gemaakt van deze site. Leuk om ook thuis te bekijken en
bespreken met de kids.
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Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen komende weken de volgende leerlingen op onze school:
Julian Koens,
groep 5A, juf Elina en juf Stefanie
Dylan Peters,
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Vico Boutkan,
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Amir Wildschut,
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Mirthe Coomans,
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Thijs van Erp,
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Jaymz Zoontjens, groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Oproep autostoel/zitverhoger.
Beste ouders,
Regelmatig organiseren we leuke en leerzame dingen voor onze leerlingen buiten school. Vaak gaan
we daar met de auto naar toe. Kinderen tot 1,35 meter moeten bij voorkeur op een goedgekeurd
autostoeltje (tot 1,25 meter) of op een zitverhoger (1,25-1,35 meter) zitten. Het is voor ouders
vaak best onhandig en gesleep om het eigen zitje mee te geven, vandaar de volgende oproep: heeft
u nog een autostoel(en) en/of zitverhoger(s) die niet meer gebruikt wordt? Daar kunt u school heel
blij mee maken. Wij slaan ze dan op zodat er altijd een aantal zitjes beschikbaar zijn om de
kinderen veilig te vervoeren. De zitjes kunnen afgegeven worden bij Claudia.
lvast heel hartelijk dank!
Werkgroep Verkeer

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.
Op maandagavond 9 april 2018 organiseren wij in samenwerking met de GGD een thema-avond
omtrent de seksuele ontwikkeling van kinderen. Om 19.30 uur openen wij de deuren van school en
om 19.45 uur zullen we van start gaan tot circa 21.30 uur. Naast een algemeen stuk over de
seksuele ontwikkeling van kinderen, zal er ook voldoende ruimte zijn om uw vragen hieromtrent te
stellen of een situatie voor te leggen.
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Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
-

-

Mijn dochter van 4 speelt vadertje en moedertje met haar vriendinnen. Het vriendinnetje is
de baby en bij het verschonen gaat haar onderbroekje echt uit. Help? Ik merk dat ik dit
niet prettig vind. Hoort dit bij de leeftijd en het ontdekken van het lichaam? Hoe ga ik
hiermee om/wat is een gepaste reactie?
Mijn dochter van 6 wil iedereen op de mond kussen op het schoolplein/thuis. Is dit normaal?
Hoe kan ik hier het beste op reageren?
Mijn zoon van 8 tekent piemels en borsten en schrijft tongzoenen bij de tekening. Is dit
normaal? Hoe ga ik hiermee om?
Mijn kind maakt naaktselfies met zijn/haar telefoon. Hoe leer ik mijn kind hier goed mee om
te gaan?

Heeft u specifieke vragen of een casus die u graag eens wilt voorleggen? Dan kunt u deze op
voorhand aan ons laten weten, zodat wij ons hierop kunnen voorbereiden.
In verband met de voorbereidingstijd vragen wij u dit voor 26 maart te doen bij uw aanmelding via
onderstaand mailadres. Liever anoniem een casus inbrengen? Dan kunt u uw vraag opschrijven en
hem in een envelop stoppen met daarop “Thema-avond” en in de sportbrievenbus voor in de hal bij
Claudia inleveren.
Geïnteresseerd geraakt? Meld u dan gauw aan door een mail te sturen naar:
moniekschrandt@hotmail.com. Geeft u even door met hoeveel u komt? Bij een opkomst van 40
aanmeldingen of meer gaat de avond door.
We hopen u allen 9 april te ontmoeten om over dit leuke onderwerp te praten!
Werkgroep thema-avond
Jeugdtandverzorging.
Samenwerkende Tandartsen Junior ( jeugdtandverzorging Tilburg) is een tandartspraktijk speciaal
voor kinderen
De voordelen voor schoolgaande kinderen:
-

Als extra service halen we kinderen op van school en brengen ze terug na de behandeling.
Wij leren de kinderen hoe ze goed moeten poetsen.
Wij geven uitleg over wat gezonde voeding en eet momenten betekenen voor je tanden.
Wij sturen u na de behandeling een kort verslag.
Wanneer blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft dan bespreken we dat met u.
De tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze
kosten geldt geen eigen risico. Kosten voor een beugel en kroon- en brugwerk vallen niet onder de
basisverzekering.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden bij de jeugdtandverzorging?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u onze website bezoeken
www.jeugdtandverzorgingtilburg.nl of contact met ons opnemen: 013-5430533.
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Wij laten u graag de praktijk zien en beantwoorden al uw vragen!
Samenwerkende Tandartsen Junior Tilburg – Noord
Monteverdistraat 69
5049 EV Tilburg
Telefoon: 013-5430533
E-mail: tilburgnoord@samenwerkendetandartsen.nl
Samenwerkende Tandartsen Junior is een instelling voor Jeugdtandverzorging.

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

4

