
 

NIEUWSBRIEF NR. 2 OBS DE BLAAK 
Contactgegevens van onze school:  

 

Telefoonnummer: 013-4689466 
 

Email: obs.de.blaak@opmaat-scholen.nl  
 

Website: www.obsdeblaak.nl 
 

 
 

Een woordje van de directie: 

Wij zijn alweer een aantal weken op weg in het schooljaar. Fijn om te zien dat er in alle groepen een 
goede start is gemaakt! Afgelopen weekend hebben jullie hopelijk kunnen genieten van een lekker lang 
weekend. Wij als team hebben een paar intensieve, maar goede studiedagen achter de rug. Hierover leest 
u meer in deze nieuwsbrief. Ook de MR en OR (nieuwe geleding) hebben een goede start gemaakt. Mooi 
om te zien dat de school zo in ontwikkeling is!  
Ondertussen werken we ook een aantal weken met de nieuwe schoolapp. Hierbij de eerste nieuwsbrief via 
de app. Ik wil u veel leesplezier wensen en alvast een prettig weekend! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Janneke Swinkels, directeur 

Inhoud: 

Deze keer in onze nieuwsbrief:  

• HPO-traject 

• Kringen 

• Schoolapp 

• Schoolgesprek 

• Vieringen 

• Kinderboekenweek 

• Uitnodiging ALV-ouderraad 

• Warandeloop 
 

HPO- traject 

Tijdens onze informatieavond heb ik u kort geïnformeerd over het verandertraject waar we als school en 
stichting mee gestart zijn. Als stichting Opmaat willen we toewerken naar een hoog presterende organisatie 
met daarin hoog presterende scholen. De verandering is gericht op de visie op leren, organiseren en 
professionaliseren. 
 
Dit houdt in dat we kiezen voor een aanpak waarin omgeving en mens centraal staan, we geven 
wetenschappelijk getoetst en onderbouwd les en onze leerkrachten vormen de sleutel tot succes.  
Binnen ons onderwijs leggen we de nadruk op kennis en vaardigheden, wereldburgerschap en persoonlijk 
leiderschap. We willen toewerken naar een lerende organisatie, waarin we continu ontwikkelen (nieuwe 
doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen).  
 
Sinds dit schooljaar vergaderen onze leerkrachten niet meer met elkaar, maar werken ze op dinsdag- en 
donderdagmiddag in leerteams. Tijdens deze leerteambijeenkomst is er ruimte voor lessonstudy (samen 
lessen voorbereiden), actieonderzoek: waarom geven we de lessen zoals we doen? Wat zegt de literatuur/ 
wetenschap hierover en maken we nog de juiste keuzes? En daarnaast is er ruimte voor intervisie.  
 
Tijdens de 2 studiedagen afgelopen week hebben onze teamleden gewerkt aan teamdynamica. Hiervoor 
hebben ze vooraf een vragenlijst ingevuld om zo te ontdekken waar hun competenties en passie liggen en 
hoe deze passen binnen de organisatiebehoeften. 

http://www.obsdeblaak.nl/
http://www.obsdeblaak.nl/


 
Hierop hebben de teamleden elkaar feedback gegeven om zo samen te bekijken wie welke rol binnen het 
leerteam op zich kan nemen. Dit was zeer waardevol voor onze teamontwikkeling! 
 
Op maandagmiddag hebben we gekeken naar onze visie op leren en zijn we gestart met het onderwerp 
actieonderzoek. Kortom we hebben twee intensieve, maar zeer waardevolle studiedagen gehad. 
 

Kringen 

Hierboven heeft u kunnen lezen dat we als school in ontwikkeling zijn en keuzes maken. Binnen de leerteams 
is de afgelopen weken ons lesrooster onder de loep genomen. Er is onderzoek gedaan naar de gemiddelde 
lestijd per vakgebied, doelen per vakgebied en aan de hand van verzamelde data gekeken wat er per 
klas nodig is.  
Met als resultaat dat we, schoolbreed, de keuze hebben gemaakt om niet meer alle kringen (boekenkring, 
krantenkring, spreekbeurt, etc.) op te nemen in ons lesprogramma. Binnen ons lesprogramma wordt genoeg 
aandacht besteed aan het voorbereiden en presenteren van een onderwerp. Wel hebben we gezamenlijk 
de keuze gemaakt om in groep 6, 7, 8 wel een Engelse kring te houden. Deze wordt thuis voorbereid.  
Tijdens de informatieavond zijn er in verschillende groepen echter al afspraken gemaakt en data geprikt 
met verschillende leerlingen. Middels deze nieuwsbrief wil ik u namens de teamleden laten weten dat deze 
presentaties dus vervallen. Mocht uw kind al hard hebben gewerkt aan een van deze presentaties en toch 
graag een presentatie geven? Maak dan even een afspraak met de betreffende leerkracht. 
 

Schoolapp 

Sinds een paar weken werken we als school met de nieuwe schoolapp. Dit is ons nieuwe 
communicatiemiddel. Hiervoor is het van belang dat alle ouders kunnen inloggen op de schoolapp. Zolang 
dit nog niet het geval is, zullen we ook nog informatie via de mail verspreiden. Uiteraard hopen we dat dit 
snel opgelost zal zijn.  
We zitten nog in de opstartfase en niet alles verloopt nog soepel. Fijn dat we daarom feedback ontvangen 
van jullie als ouders. We hopen hiermee zo snel mogelijk, enkele hiaten op te lossen. 
Vanuit ons de vraag om bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts niet via het verlofformulier te melden, 
maar onder ziekmeldingen (keuze voor: ziek, komt later, afspraak dokter, afspraak tandarts, anders) door 
te geven. Verlofaanvragen zijn enkel bedoeld voor bijzonder verlof.  
 

Schoolgesprek 

Binnenkort staan de voortgangsgesprekken gepland. Nu we werken met de schoolapp, gaan we gebruik 
maken van de tool ‘schoolgesprek’ binnen deze app. Dit houdt in dat u zelf uw afspraak met de 
betreffende leerkracht(en) kunt inplannen. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging in uw mailbox. 
Heeft u drie kinderen of meer dan kunt u een dag eerder al een afspraak inplannen. Dit om de gesprekken 
zoveel mogelijk aansluitend te laten plaatsvinden. 
 

Vieringen 

We hebben er dit schooljaar voor gekozen om de jaargroepen wat meer te husselen tijdens de vieringen. 
Dit om een afwisselender aanbod te verzorgen binnen de vieringen en ze hiermee wat interessanter te 
maken voor de kijker. We hopen hiermee op meer binding met het publiek. We zien namelijk dat er voor 
sommige groepen veel publiek aanwezig is en dat andere groepen nauwelijks meer publiek mogen 
ontvangen. Dit is jammer voor de kinderen. De feedback die we namens de ouders van de OR hebben 
ontvangen, hebben we meegenomen in deze keuzes.  
 
De vieringen staat gepland op woensdag en vrijdag en starten allen om 12.30 uur. Zie voor een overzicht 
van alle data de jaarkalender in de schoolapp. 
 

Kinderboekenweek 

Van 2 t/m 13 oktober is het weer de Kinderboekenweek in heel Nederland en natuurlijk ook bij ons op 
school! Het thema is dit jaar ‘Reis mee!’. Deze periode zit vol met activiteiten die er hopelijk voor gaan 
zorgen dat kinderen lekker blijven lezen, thuis en op school. Vorig jaar heeft een aantal ouders/opa’s/ 
oma’s/ooms/tantes een stukje voorgelezen in allerlei klassen en dat was een groot succes. Vandaar dat we 
dat dit jaar weer willen doen. Dit gaan we doen op vrijdag 11 oktober van 8.50 tot 9.10 uur. 



 
Vind je het zelf leuk om een stukje voor te lezen in de klas van uw zoon/dochter of kent u iemand die dat 
leuk zou lijken? Geef het even aan bij de leerkracht van de betreffende klas. De kinderen zullen dit 
fantastisch vinden! Graag zelf even een boek meenemen of regelen via de leerkracht van de klas. 
 
Groetjes, 
Werkgroep ‘Kinderboekenweek’ 
 

Uitnodiging jaarvergadering ouderraad OBS De Blaak 

Op dinsdagavond 8 oktober wordt de jaarvergadering van de Ouderraad gehouden. Hierin wordt het 
secretarieel verslag van het schooljaar 2018-2019 gepresenteerd. Daarnaast zullen de begroting voor dit 
schooljaar (2019-2020) en het resultaat van het schooljaar 2018-2019 worden vastgesteld. Indien u van 
tevoren bepaalde stukken wilt inzien, dan kunt u die opvragen via paulkievit@gmail.com. Tevens zal de 
nieuwe voorzitter worden gekozen, Kees van Kempen neemt afscheid. Ferry Boom heeft zich kandidaat 
gesteld. Sjoerd Stelwagen heeft zich wederom verkiesbaar gesteld als penningmeester. Wij heten u graag 
welkom om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Aansluitend aan de jaarvergadering vindt een normale 
Ouderraad-vergadering plaats.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Paul Kievit 
Namens de Ouderraad OBS De Blaak 
  

Warandeloop 

De Warandeloop; Doe jij ook mee?! 

Op zondag 24 november 2019 staat de Warandeloop in het teken van Jeugd in beweging. Op deze 
zondagochtend staan wedstrijden speciaal voor basisscholen op het programma. Het jeugdparcours bestaat 
uit 560 meter per ronde. Afhankelijk van de leeftijd wordt het aantal rondes bepaald. Ook de jongste 
groepen worden dus van harte uitgenodigd om mee te doen.  
 
Doe jij ook mee?!  
Ga je zondag 24 november ook mee lopen? Meld je dan zo snel mogelijk (maar voor 25 oktober) aan door 

onderstaande strook in te vullen en in te leveren op school (in de sportbox bij juf Claudia). 

Bij meer dan 10 deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan deze gezellige loop. 

Aanmeldstrook 

Naam kind:  

Adres:  

Geboortedatum:  

Groep:  

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

 

Graag wensen wij u een heel fijn weekend toe! 
    Team OBS De Blaak 

 


