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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Koningsdag 2018…
 Gevonden voorwerpen – nieuwe vloeren…
 Kingo – Scoor een boek…
 Welkom nieuwe leerlingen…
 Mag ik me even voorstellen…
 Gastles thema Water voor later, geschreven door…
 Verslag voetbaltoernooi…
 40ste Goirlese wandelavondvierdaagse 2018…
Koningsdag 2018.
Op vrijdagochtend 20 april laten we de school weer oranje
kleuren. We vragen iedereen deze ochtend zo oranje mogelijk
naar school te komen om zo een gezellige Koningsdag te vieren.
Alle kinderen kunnen zich hier thuis al op voorbereiden door
het lied en bijbehorende dans te oefenen. Op de volgende
website vindt u een aantal versies:
https://www.koningsspelen.nl/koningssportdag/kinderen
‘Kinderen voor Kinderen’ heeft het lied ‘Fitlala’ geschreven.
Naast de officiële clip vindt u op de genoemde site een speciale
zang- en dansversie.
De kinderen mogen deze dag van thuis “speelgoed” mee naar school nemen waar zij
gedurende een deel van ochtend mee op het schoolplein mogen spelen. Er is veel
verschillend “speelgoed” te bedenken waardoor wij niet aan kunnen geven wat wel en niet
kan. Bespreek met uw zoon/dochter wel wat mee naar school gaat zodat het spelen,
samen met enkele andere groepen, veilig plaats kan vinden. School neemt geen
aansprakelijkheid voor materialen die stuk gaan. Ons advies is geen dure spullen mee te
geven. Om 12.30 uur is school uit en kan iedereen van een welverdiende vakantie gaan
genieten.
Gevonden voorwerpen – nieuwe vloeren.
Gedurende de meivakantie worden de vloeren van de groepen 1-2A/B/C, 3A/B en 4B
vervangen door linovloeren die de kleurstijl hebben van de achterwand in de klas. In de
zomervakantie volgen de vloeren van de algemene gangen (onderbouw) en groep 4A. We
vragen u de laatste schooldagen extra goed te letten op het (niet) achterblijven van
spullen. Wat in de meivakantie nog op school ligt kan anders mogelijk verloren raken bij
het schoonmaken en in-/uitruimen van klassen.
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Kingo – Scoor een boek!
Op 5 februari jl. was de aftrap van het project Scoor een
boek! Basisscholen uit de regio hebben de afgelopen weken
deelgenomen aan dit leesproject. Scoor een Boek! is een
gezamenlijk initiatief van de Bibliotheek Midden-Brabant,
Willem II en Willem II Betrokken. Woensdag 4 april was
Kingo op onze school om de kids nog even extra te
motiveren. Velen hebben luid het clublied van Willem II
laten klinken wat natuurlijk erg in de smaak viel bij Kingo.
Hup Willem II stoere kerels, Trots van het
voetballand. Denk aan je roem en glorie. Denk aan de
vriendschapsband. 't Rood-wit en blauw onzer vad'ren….

Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de volgende leerlingen op onze school:
Jente Raas, groep 5B, juf Eveline
Lieke Oostelbos, groep 4B, juf Sandra en juf Marion
Mag ik me even voorstellen.
Mijn naam is Jeske van der Heijden. Sinds kort ben ik werkzaam op OBS De Blaak.

Ik heb de taken van Carla van den Wittenboer overgenomen als interne begeleider.
Hiervoor heb ik op OBS Gesworen Hoek en OBS Koolhoven gewerkt. Op beide scholen
heb ik altijd met veel plezier gewerkt, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Deze
uitdaging heb ik gevonden op OBS De Blaak. Ik heb het tot nu toe al goed naar mijn zin.
Ik voel me erg welkom en ik heb er zin in om op deze leuke school te werken.
Gastles thema Water voor later, geschreven door Mieke gr 7B.
In oktober kwam juffrouw Hetty ons een gastles geven over het thema WATER VOOR
LATER. Ze vertelde wat, liet ons de kringloop van water zien en we praatten erover.
Juffrouw Hetty vroeg of we een ontwerp konden maken voor een banier, die dan in
maart op de Heuvel kwam te hangen. Eerst maakten we op een kladblaadje de schets en
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daarna op een helft van een A4 het definitieve ontwerp. Tot mijn grote verbazing won
mijn ontwerp! De man van juffrouw Hetty kwam in december op onze school om foto’s
te maken van de winnende banier en nam hem mee. Op donderdag 22 maart werden op de
Heuvel de banieren van alle winnende leerlingen van hun school onthuld. Op het podium
werden de juryleden opgeroepen om de winnaars bekend te maken, want er waren nog
extra prijzen. Toen ik mijn naam hoorde, sprong ik een gat in de lucht. Ik had de derde
prijs gewonnen en mag nu in juni met mijn klasgenoten met de bus naar Deltapark
Neeltje Jans.

Verslag voetbaltoernooi.
Hoi wij zijn Hind Schaven (8B), Kiki Fasting (8B), Leonie Payens (8B), Jente de Kok
(7B), Bibi Hamers (7B), Julia van Rooij (7A), Beau Dekker (7A)

Wij hebben meegedaan aan het voetbaltoernooi van school. We hebben 2 wedstrijden
gewonnen met 1-0 en 2-0 en een verloren met 3-1. We zijn tweede geworden en hebben
een respect award gewonnen maar dat hadden we niet verwacht, want we hadden een
gele kaart gekregen (door Hind) en wij kunnen super goed handballen. Leonie was keeper
Hind stond links achter Jente stond rechts achter Bibi stond rechts voor en Julia stond
midden Kiki stond links voor en Beau wisselde mee in het midden.
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De wedstijden duurde elk ongeveer 15 tot 20 minuten en je had tussendoor ook even
rust tijd om wat te drinken of iets te eten. we hadden eerder (in de kerstvakantie) een
zaalvoetbal toernooi en daar waren we toen 3e geworden en de eerste 4 mochten door
naar het Cruijff toernooi dus wij konden door naar de volgende ronde. Degene die
daarvan won mocht nu naar Amsterdam (alleen de 1e dus wij niet want wij zijn 2e
geworden). We vonden het wel jammer dat we niet gewonnen hebben maar het was wel
heel leuk dat we mee hebben gedaan. We zijn natuurlijk ook zo ver gekomen met onze
super coaches Ylvie Pieters en Jessica de Kok.

40ste GOIRLESE WANDELAVONDVIERDAAGSE 2018.

De Goirlese Wandelavondvierdaagse zal dit jaar voor de 40ste keer gelopen worden
van maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni 2018.
De Goirlese Wandelavondvierdaagse is voor iedereen en voor alle leeftijden.
Dit jaar kan je weer kiezen uit de volgende afstanden:
3 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. De 3 kilometer is speciaal voor peuters en
kleuters en gaat voornamelijk over verharde wegen.
Iedere dag wordt er een andere route gelopen.
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Dit jaar is de start en aankomst weer bij wijkcentrum de Wildacker, Van
Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle. Verzamelen kan op het grasveld voor het
wijkcentrum. Er zal een verzamelplek zijn waar de schoolvlag hangt. Tijdens het
wandelen is er iedere avond een traktatie. Als de kinderen hun schoolshirt aandoen is
het voor de ouders bij het traktatiepunt duidelijk welke kinderen met de Blaak
meelopen.
Elke dag is de start tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Op donderdag, de intochtdag, gelden
andere tijden. Hierover wordt u geïnformeerd tijdens de wandelavondvierdaagse.
Tevens staat er dit jaar weer een podiumwagen op het grasveld met entertainment
tijdens het wachten en bij terugkomst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VUL ONDERSTAAND STROOKJE IN EN LEVER DIT VOOR 9 MEI INCLUSIEF € 4,BIJ DE SPORTBOX OP SCHOOL.
Naam: _____________________________________________loopt voor de _________ keer.
Groep: _____________________________________________________________________
E-mailadres:__________________________________________________________________
Telefoonnummer:______________________________________________________________
Ik loop: 3 Kilometer* 5 Kilometer* 10 Kilometer*
(*Omcirkel wat van toepassing is alsjeblieft)

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