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

Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:
 Meneer Mark…
 Schoolreizen 2017-2018…
 Meeloopmiddag…
 Schoolfotograafbriefjes...
 Bericht vanuit de wijk: Hardloopevent Blaak…
Meneer Mark.
Vanaf komend schooljaar zal meneer Mark (van den Bogaard) op OBS De Blaak gaan
werken. Ruim 10 jaar geleden begon hij als leerkracht ook op onze school en moest toen,
door krimp, naar OBS Koolhoven. We zijn blij dat hij weer terugkomt voor een nieuwe
uitdaging. Op een later moment zal Mark zich verder voorstellen.
Schoolreizen schooljaar 2017-2018.
Hieronder volgen de locaties van de schoolreizen en de te verwachten aankomsttijden.
De vertrektijden zijn bij alle groepen 8.45 uur vanaf bushalte Beeklaan t.h.v. het
winkelcentrum:
- Groepen 1-2:
maandag 18 juni 2018
Hooiberg, Bladel
Vertrek Bladel: 14.15 uur, aankomst 15.00 uur
- Groepen 3:
dinsdag 19 juni 2018
Dippie Doe, Best
Vertrek Best: 15.00 uur, aankomst 15.45 uur
- Groep 4 en 5:
dinsdag 19 juni 2018
Toverland, Sevenum
Vertrek Sevenum, 14.45 uur, aankomst 16.00 uur
- Groep 6 en 7:
donderdag 14 juni 2018
Bobbejaanland, Lichtaart
Vertrek Lichtaart, 15.15 uur, aankomst 16.30 uur
Meeloopmiddag.
Op donderdagmiddag 21 juni staat de meeloopmiddag gepland van 13.45 tot 14.45 uur.

Alle leerlingen gaan dan naar de groep en groepsleerkracht waar zij komend
schooljaar mee gaan werken. Ook zij-instromers komen op deze dag kennis
maken met onze school.
Schoolfotograaf.
Vandaag krijgt uw kind het formulier om de schoolfoto’s te kunnen bestellen mee naar
huis. Neem dit graag even goed door om te zien wat u bij eventueel bestellen dient te
doen.
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Bericht vanuit de wijk:
Doe jij mee aan het hardloopevenement Blaak run op 16 september?
Jij doet toch ook mee aan de Blaak run op zondag 16 september aanstaande?
Het enige hardloopevenement in onze eigen wijk! We gaan er samen een
fantastisch evenement van maken in en rond De Blaak. Met routes voor
groot en klein. De start en finish zijn bij de sporthal aan de Grebbe.
Op de website www.blaakrun.nl vind je alle informatie over de
3 afstanden (inclusief een kids run van 1 kilometer) en de
mogelijkheid om in te schrijven. Zorg dat je er op tijd bij bent!
En like meteen ook de Facebook-pagina www.facebook.com/blaakrun.

(Dit is nog een foto van het voetbalteam van het toernooi gespeeld in de meivakantie)

Wij wensen jullie een fijn weekend!
Team OBS De Blaak.
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