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   INFOOTJE NR. 1 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag  10 september 2021 
     

Agenda 
 
 

Dinsdag 14 september Juf Debbie jarig 

Donderdag 16 september Meester Harrie jarig 

Zaterdag 18 september Herdenking 

Maandag 20 september Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Zondag 3 oktober Juf Ascha jarig 

Maandag 4 oktober Dierendag 

Dinsdag 5 oktober Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag 22 oktober Leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 25 oktober 
t/m 29 
oktober 

Herfstvakantie 

 
 

Wafelactie 

 

Afgelopen zondag heeft de Ouderraad een Wafelactie georganiseerd 

omdat de jaarlijkse rommelmarkt helaas niet door kon gaan vanwege de 

beperkende coronamaatregelen. 

Op zaterdag zijn er door veel moeders en juffen wafels gebakken. Op zondagmorgen 

trokken een aantal groepjes met kinderen en ouders enthousiast door Gastel voor de huis-

aan-huis verkoop van deze heerlijke wafels en lootjes. Het was een bonte stoet met 

bolderkarren, bakfietsen en een enkele traptractor! Deze actie is goed ontvangen door de 

inwoners van Gastel, bijna iedereen heeft wel wafels of lootjes gekocht en ook regelmatig 

werd er zelfs een extra donatie gegeven. 

Daarnaast was er bij de Schaapskooi een Take Away waar een lekkere wafel met een kopje 

koffie genuttigd kon worden. Om 13.00 uur was de prijsuitreiking van de loterij. Deze was 

via een live stream te volgen en de prijzen zijn vervolgens bij de prijswinnaars thuis 

gebracht. Deze loterij is mede mogelijk gemaakt door Super Bedrukt, Autoservice Kees, De 

Zaak vol Smaak- Carry van Rooij, Verhoeven Verhuur & Handelscenter, Theeplantage Het 

Zuyderblad, Mr. Piepers, Skal Family Brewery, Taartspektakel, Multi-Service Schoonmaak- 

en Bedrijfsdiensten en  Tuincentrum Berkenhof. 

De Ouderraad, team en alle kinderen van OBS ’t Lange bedanken iedereen die heeft 

bijgedragen aan deze succesvolle Wafelactie.  
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De opbrengst van deze Wafelactie wordt het komende schooljaar voor de kinderen op 

school ingezet. Enkele voorbeelden waar de inkomsten van de rommelmarkt de afgelopen 

jaren voor zijn ingezet zijn de schoolreis, activiteiten zoals de sinterklaas-, kerst- en 

carnavalsviering, gordijnen en geluidsboxen t.b.v. optredens en activiteiten, extra 

speeltoestellen op het schoolplein, digiborden en extra chromebooks. Daarnaast ontvangen 

de leerkrachten een klassenbudget om naar eigen inzicht voor extra dingen in te zetten. 

Hiervan worden bijvoorbeeld materialen voor handvaardigheid etc. aangeschaft. 

        
 

We hopen volgend jaar weer traditiegetrouw een rommelmarkt te kunnen organiseren. Het 

is al sinds de oprichting van de school gebruikelijk dat de rommelmarkt wordt 

georganiseerd en dat alle ouders hierbij helpen in ruil voor het vragen van een 

ouderbijdrage per kind. Want zoals de ouders weten, betalen we bij OBS ’t Lange geen 

ouderbijdrage, alleen voor de schoolreis en het schoolverlaterskamp in groep 8 wordt een 

eigen bijdrage per kind gevraagd.  

 

Wij vragen daarom nu alvast alle ouders en teamleden om in hun agenda te noteren dat 

vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september 2022 het rommelmarktweekend 

plaatsvindt. Gedurende dat weekend zijn veel handen nodig om wafels te bakken, spullen 

op te halen, spullen te sorteren en niet te vergeten op zondagmorgen alles te verkopen.  

De Ouderraad en het Rommelmarktcomité rekenen het eerste weekend van september op 

de hulp van alle ouders en teamleden om samen een super gezellige rommelmarkt neer te 

kunnen zetten, zodat we ook de komende jaren leuke activiteiten en extra’s kunnen 

blijven organiseren voor alle kinderen op school! 
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Overblijfouders gezocht  
 
Vind u het leuk om de leerlingen te begeleiden bij de lunch? 
We zoeken nog overblijfouders, dit mogen natuurlijk ook overblijfopa’s en of 
overblijfoma’s zijn dus mocht je dit leuk vinden of nieuwsgierig zijn geworden 
en/of meer informatie hierover willen hebben dan kunt u altijd contact 

opnemen met Silvy of met Birgit (birgitvandenberg@rbobdekempen.nl ) 
 
Mocht u zich willen aanmelden voor overblijfouder, dan kan dit door een berichtje te 

sturen naar Silvy Verhoeven- Boonen: silboonen@gmail.com  

 

Gezonde lunch  
 
Wij zien diverse lekkernijen en snoep in de broodtrommels. Wij stimuleren 

een gezonde lunch en willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden. 

De verschillen zijn soms lastig uit te leggen aan de kinderen. Bewaar het 

snoepje liever tot de kinderen weer thuis komen. Een stukje komkommer of een tomaatje 

als extraatje is gezond en ook nog eens heel lekker.       

 
Bericht Stichting Herdenking Bevrijding Cranendonck 
 
Vlak voor de vakantie heb ik al een mail gestuurd met de vraag of jullie aandacht willen 
schenken aan onze bevrijding op 20 september. De zaterdag daarvoor (18 september) gaan 
wij weer herdenken bij de 8 monumenten in Cranendonck 

 
De Dijk Gastel: 15.50 uur – 16.05 uur obs ’t Lange 

Toestemmingsformulieren  
 
Komende week zullen de leerlingen een toestemmingsformulier voor het 

komend schooljaar 2021- 2022 mee naar huis krijgen. Wij vragen u deze in te 

vullen en ingevuld en ondertekend weer met u kind mee naar school te 

geven. Alvast vriendelijk bedankt. 

 

Ouderraad 
 
In mei heeft er in het Infootje een berichtje gestaan over de verkiezingen van 

de Ouderraad. Afgelopen schooljaar waren er vier leden aftredend: Leonie 

Engelen, Betsie Houbraken, Lotte Vermeulen en Nancy Vermeulen. Nancy heeft 

aangegeven zich wederom verkiesbaar te stellen. Er was ook aangegeven dat de OR niet op 

zoek was naar leden, omdat de OR afgelopen jaar al uit meer leden bestond dan statutair 

benodigd. Wel is aangegeven dat ouders die interesse hebben, zich konden aanmelden om 

bij de OR aan te sluiten. Hiervoor zijn geen aanmeldingen ontvangen. Dit betekent dat 

Nancy Vermeulen opnieuw verkozen is tot lid van de OR.  
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Afgelopen jaar zijn er dus 4 leden afgetreden: Ron Vaes, Lotte Vermeulen, Leonie Engelen 

en Betsie Houbraken. Zij hebben zich een groot aantal jaren ingezet voor de OR! Ron sinds 

november 2010, Lotte en Leonie sinds september 2012 en Betsie sinds september 2014. Een 

dikke pluim voor hun is zeker op zijn plaats! Namens de OR en het team van school willen 

we hun nogmaals bedanken voor hun enorme inzet en enthousiasme tijdens de vele 

activiteiten en de taken die ze op zich hebben genomen de afgelopen jaren. DANK JE 

WEL!!  

Het aftreden van deze leden betekent ook een wijziging van taken binnen de OR. Betsie 

Houbraken was penningmeester en heeft dit vorig schooljaar al overgedragen aan Suzanne 

Vlassak. En Leonie Engelen heeft het voorzitterschap overgedragen aan Mariëlle van 

Mierlo. Mochten er vanuit de ouders nog vragen en/ of opmerkingen zijn over de 

Ouderraad, dan kan er altijd contact opgenomen worden met Marielle. Wij gaan als 

Ouderraad in ieder geval ook dit jaar weer enthousiast aan de slag om samen met het team 

leuke activiteiten voor de leerlingen te organiseren! 

 
OUD PAPIER 
 
Op zaterdag 11 september staat de oud papiercontainer van 13.00 tot 14.00 
uur op het St. Cornelisplein. Wij verzoeken u het oud papier netjes achter in 

de container op te stapelen.  
 
Hulpouders :  Langers (Isa, Revi en Naud) & Nijsen (Wes) & van Cranenbroek (Gijs, Floris en 
Lottte) 
 
 

  
Scholierenloop  
 
Doe jij ook mee met de hardloopwedstrijd op 19 september 2021? 
(zie de flyer voor verdere informatie) 
 

 
Wij feliciteren… (01 aug t/m 30 sept 2021) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

20 september Liza Hollander 4 

23 september Ries Davits 7 

2 oktober Gijs Vermeulen 8 

9 oktober Cas Verhoeven 8 

11 oktober Evy van Meijl 10 

15 oktober Silke Belien 11 

17 oktober Jasmijn de Haas 5 

27 oktober Julie Beelen 7 

27 oktober Zoe Racz 9 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
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Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021 /2022 
 

Ma 25 t/m vr 29 okt 2021 Herfstvakantie 

Ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 Kerstvakantie 

Ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022 Carnavalsvakantie 

Ma 18 apr 2022 2e paasdag 

Ma 25 apr t/m 6 mei 2022 Meivakantie 

Do 26 + vrij 27 mei 2022 Hemelvaart 

Ma 6 juni 2022 2e pinksterdag 

Ma 25 juli t/m vr 2 sept 2022 Zomervakantie 

 
 
Studiedagen 
 

Ma 20 september 2021 Studiedag (kermis Gastel) 

Di 5 oktober 2021 RBOB studiedag 

Ma 6 december 2021 Studiedag 

Ma 21 Februari 2022 Studiedag 

Do 23 juni 2022 Studiedag 

 
Lesvrije middagen 
 

Vrijdagmiddag 22 oktober 2021 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 24 december 2021 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 25 februari 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 22 april 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 22 juli 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

 
Deze dagen / vakanties staan inmiddels ook op de website en in de app. 
 
 
 
 
Team OBS ’t Lange 
NB: 
- Folder Scholierenloop 


