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Koningsdag 2018.
Om 09.00 uur openden alle kinderen van school samen Koningsdag met een jaarlijks
nieuw lied van ‘Kinderen voor Kinderen’. Dit schooljaar dansten we de Fit-lala. Op het
podium stonden een aantal kinderen van groep 7 en 8 voor wie de dans nog niet helemaal
onder de knie had. De kinderen hebben allerlei sportieve spellen gespeeld en op de
schoolpleinen met hun eigen speelgoed veel plezier gemaakt. Een zeer leuke en gezellige
ochtend voorafgaand aan de meivakantie.
Studiedag Team.
Dit jaar zijn we gestart met CMKT 2 (Cultuur met Kwaliteit Tilburg). Na de afgelopen
schooljaren vanuit het thema dans te hebben gewerkt is nu gekozen voor de richting
beeldend. Tijdens de studiedag van 12 april hebben we een materialentraining gevolgd,
gegeven door kunstenaars. Op deze manier hebben we kennis gemaakt met verschillende
materialen/technieken en hoe deze in werkvormen toe te kunnen passen of in te zetten.
Zoals u aan de foto’s hier ziet was het een productieve ochtend!
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Het middagprogramma van deze dag hebben we gehouden met alle collega’s van onze
personele unie (stichting Opmaat en stichting Jan Ligthartgroep Tilburg). Om 12.00 uur
verzamelden ongeveer 450 personeelsleden zich bij het Eventcenter van de Beekse
Bergen. Naast een interessante lezing over ‘gedrag’ in groepsverband stond ontmoeten
en gezelligheid ook centraal.
Groepenverdeling schooljaar 2018-2019.
Jaarlijks proberen we voor de meivakantie de groepenverdeling van het komende
schooljaar (2018-2019) af te ronden. Wederom is dat gelukt in samenwerking met
diverse geledingen binnen onze school. Onderstaand treft u een overzicht aan van het
aantal groepen en de verdeling hiervan:
- Groep 1-2 A + B + C + D
- Groep 3
- Groep 3-4
- Groep 4
- Groep 5 A + B
- Groep 6 A + B
- Groep 7 A + B
- Groep 8 A + B
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Zoals u ziet formeren we een vierde kleutergroep. Het is goed om te zien dat de
aantrekkingskracht van onze school nog steeds groeiende is. Deze vierde kleutergroep
komt in dezelfde gang als de huidige groepen 1-2A/B/C. De huidige groepen 3 gaan
gecombineerd worden met de nieuwe groep 3 leerlingen. Door de groepen zo te
formeren creëren we voor iedere groep goede omstandigheden om optimaal tot leren en
groeien te komen. Vanaf groep 5 zijn er in ieder leerjaar steeds twee groepen en groeit
de school in zijn totaliteit wederom een groep, naar 15 groepen.
Bovenstaande indeling betekent ook het creëren van nieuwe samenstellingen van
groepen. Kort na de meivakantie gaan we hiermee beginnen en volgen hierbij het
protocol (zie schoolgids) dat hiervoor is opgesteld.
Vakantie- en urenplanning schooljaar 2018-2019.
Deze planning is als bijlage toegevoegd aan deze ouderinfo. Onze school werkt vanuit
een systeem waarbij de kinderen, naarmate ze in hogere groepen komen, ook meer
lesuren gaan volgen. Let u dus goed op de vrije dagen en middagen. De datum van de
jaarlijkse studiedag van ons bestuur is nog niet bekend. Zodra we de datum weten
communiceren we deze naar u.
Weeralarm.
Met regelmaat zijn er vanuit school buitenschoolse activiteiten (bijv. excursies) of
reguliere activiteiten (bijv. pauzes) waarbij we afhankelijk zijn van het weer wanneer
het gaat om veiligheid. Vanuit enkele voorbeelden en input van ouders heeft de MR van
OBS De Blaak het initiatief opgepakt om dergelijke situaties te bespreken tijdens de
vergadering. Dit heeft geleid tot een ‘protocol weersomstandigheden’ dat school zal
gaan hanteren. Een overzicht hiervan is als bijlage gevoegd bij deze ouderinfo.
Meneer André.
Na de meivakantie ontvangen we op onze school een nieuwe collega, meneer André.
André is assistent conciërge en zal op onze school allerlei verschillende klusjes op gaan
pakken. In samenwerking met Diamant Groep Tilburg hebben we op onze school een
goede en passende werkplek voor hem gevonden. André werkt iedere week van dinsdag
t/m vrijdag tot 15.00 uur. U gaat hem vast een keer ontmoeten. Hij heeft erg veel zin
om op onze school te beginnen!
Schoolfotograaf donderdag 17 mei 2018.
Hallo allemaal! Op donderdag 17 mei is het weer zover: de jaarlijkse fotoshoot van al
onze engeltjes en bengeltjes. Deze hele dag worden portret- en klassenfoto's gemaakt.
En ook is er ruimte om samen met broers en/of zussen op de foto te gaan.
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Let op:
1. Iedereen wordt op de foto gezet.
2. Achteraf krijg je een code waarmee je de foto's online kunt bekijken en
bestellen.
3. Alle gymlessen komen deze dag te vervallen.
4. Svp. geen tandarts, ggd en andere buitenschoolse afspraken maken tijdens
schooluren.
5. Voor broers en zussen die (nog) niet op OBS De Blaak zitten is er een
mogelijkheid tot fotoshoot na schooltijd.
6. Indien kinderen onverhoopt toch afwezig zijn, is er nog een inhaalmoment. Dit
wordt later nog gecommuniceerd.
Hartelijke groeten van de schoolfotograafcommissie.
Menno Aartsen en Loes Israel

Welkom nieuwe leerlingen.
Wij verwelkomen de volgende leerlingen op onze school:
Siem Peeters,
groep 1A, juf Lieke en juf Stefanie
Florian Krouwel,
groep 1B, juf Marion en juf Dimitra
Sem van Herk,
groep 1B, Juf Marion en juf Dimitra
Eline Köhler,
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
Jackie Zwijsen,
groep 1C, juf Esther en juf Maaike
>>>>>>>>>>
Let op… op de volgende pagina’s van deze ouderinfo leest u een aantal pagina’s t.a.v.
activiteiten of evenementen! Dit zijn:
- Koningsdag in De Blaak.
- De Goirlese Avondvierdaagse 2018.
- De Sport- BSO.
- Kindervakantiewerk 2018.
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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.
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 (staat bij de administratie, juf Claudia).
Naam: _____________________________________________loopt voor de _________ keer.
Groep: _______________________________________________________________________
E-mailadres:__________________________________________________________________
Telefoonnummer:______________________________________________________________
Ik loop: 3 Kilometer* 5 Kilometer* 10 Kilometer*
(*Omcirkel wat van toepassing is alsjeblieft)
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Breng uw kind in beweging bij Sport-BSO T2!
Sport en spel na schooltijd voor ieder kind!
Sport-BSO T2
Beste Ouders / Verzorgers,
Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar ook nog eens super leuk! En bij SportBSO T2 kan uw kind na schooltijd en in de vakanties lekker komen sporten en bewegen.
Uw kind hoeft echt geen kei te zijn in sporten, want wij bieden namelijk sport- en
beweegactiviteiten aan voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar.
In het sportcomplex T-Kwadraat hebben wij niet alleen een gezellige Sport-BSO, maar
ook beschikking tot alle zalen en activiteiten rondom het sportcomplex, zoals de
schaatsbaan, de budozaal, de atletiekbaan etc. In deze zalen (en bij lekker weer ook
buiten) bieden wij sporten aan, zoals hockey, voetbal, tennis, boksen, dansen, etc. Ook
kunt u gebruik maken van de zwemles die wordt georganiseerd door de gemeente
Tilburg. Wij brengen uw kind van de Sport-BSO naar het zwembad en halen ze daar ook
weer op.
Kortom uw kind kan hier heerlijk kennis maken met verschillende sport- en
beweegactiviteiten na schooltijd en in de vakanties.
Na het sporten en bewegen is er natuurlijk tijd
voor een gezonde snack en wat te drinken. Daarna
hebben de kinderen tijd om een andere activiteit
te doen, zoals tekenen, een filmpje kijken of een
spelletje spelen met leeftijdsgenootjes.
Wij regelen het vervoer vanaf alle basisscholen in
Tilburg -Zuid, -Centrum, -West, Goirle en Riel. Uw
kind wordt opgehaald met de taxi en bij de BSO
naar binnengebracht.
Voordelen Sport-BSO T2:

Elke dag sport en spel na schooltijd

Sportlessen onder begeleiding van professionele sportinstructeurs

Keuzes tussen verschillende sporten

Zwemlessen tijdens BSO-tijd zonder wachtlijst!

Gratis vervoer vanuit alle basisscholen in Tilburg -Zuid, -Centrum, -West, Goirle
en Riel.

Speciaal sportief vakantieaanbod
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Ben jij sportief of vind je het gewoon leuk om te bewegen, neem dan snel contact op
met;
Jurgen Wens, Directeur Kinderopvang Sport-BSO T2
E-mail:
j.wens@kinderstadtilburg.nl
Tel:
06-83201836
Website:
www.sportbso-tilburg.nl/t2

KinderVakantieWeek inschrijfformulier.
Separaat treft u het inschrijfformulier van KinderVakantieWeek de Blaak aan.
Dit gaat gehouden worden van 13 t/m 17 augustus 2018.

Wij wensen u allen een fijne meivakantie!
Team OBS De Blaak
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