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   INFOOTJE NR. 2 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag  1 oktober 2021 
     

Agenda 
 
 

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 

Vrijdag  5 november Infootje 3 

 
 

 Infootje 

 
Het infootje zal dit schooljaar elke 1e vrijdag van de maand verstuurd 
worden. 
 
Belangrijke zaken worden op de app gedeeld. 

 
 
 

Drinken op school 
  
Naast een gezonde lunch stimuleren we de leerlingen om water te 
drinken.  Ze mogen in de klas tijdens pauzemomenten altijd drinken. Ook 
tijdens het fruit eten in de ochtend. Geef daarom voor 2 momenten drinken 

mee of een hervulbare fles of beker zodat ze altijd zelf water kunnen bijvullen. 
 
 

Kermis 

 

De kermis in Gastel ging dit jaar door en zo ook de kermismiddag op dinsdag 

voor alle leerlingen van onze school. Stichting Gastel Kermis heeft in 

samenwerking met de Ouderraad het mogelijk gemaakt dat alle leerlingen 

een uurtje mochten draaien en zwieren in de draaimolen en Calypso. We 

vonden het fantastisch en iedereen heeft enorm genoten.  

Bedankt Stichting Gastel Kermis!  
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 Kinderboekenweek  
 
Vanaf 7 oktober besteden we weer aandacht aan de kinderboekenweek. Dit 
jaar gaat het over beroepen, worden wat je wil. 
 
Donderdag 7 oktober mogen de kinderen (die het leuk vinden) verkleed als een 

beroep naar school komen. 
 

Toestemmingsformulieren  
 
We hebben al heel veel toestemmingsformulieren ontvangen, waarvoor 

dank. Voor diegene die deze nog niet ingeleverd heeft ontvangen we deze 

nog graag zo spoedig mogelijk retour. (als bijlage zit er nog een leeg 

toestemmingsformulier bij). 

 
GEZOCHT: OPSLAGRUIMTE 

 
De Ouderraad is dringend op zoek naar opslagruimte (bij voorkeur voor 

langere tijd) voor deze bok met houten platen en bokjes. Deze worden 

jaarlijks gebruikt bij de rommelmarkt. De afmeting is 2,5 x 1,5 x 2 

meter (lxbxh). Het zou zonde zijn als het weg moet omdat deze nergens 

meer opgeslagen kunnen worden. Heb je nog ergens wat ruimte over of weet je nog 

mogelijkheden (mag uiteraard ook bij andere Gastelnaren die momenteel geen kinderen op 

school hebben zitten), meld dit dan aub voor 8 oktober bij Gerrit Verhoeven, tel. 06-

13141995. Alvast bedankt voor het meedenken! 

 

      Rabo ClubSupport! 

 Beste ouders, verzorgers en leerkrachten, 
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Ook dit jaar doen we als OR weer mee met Rabo ClubSupport. Dit is een actie van 
Rabobank. De afgelopen 2 jaren deden we mee met deze actie en dat leverde een mooi 
extra bedrag op voor de kinderen van OBS ’t Lange. Wij hebben dit bedrag, net zoals de 
opbrengst van de wafelactie / rommelmarkt, ingezet voor extraatjes voor alle kinderen op 
school. In het vorige infootje konden jullie al lezen waarvoor de opbrengsten van de 
rommelmarkt en dus ook de Rabo ClubSupport actie worden ingezet. Hierbij kun je denken 
aan de schoolreis, activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, maar ook een extra 
klassenbudget wat door de leerkracht naar wens kan worden ingezet. 

Nu de opbrengst van de wafelactie fors minder was dan de rommelmarkten van de vorige 
jaren is het nog belangrijker dat we stemmen binnen halen voor de actie Rabo 
ClubSupport. Iedere stem is namelijk geld waard! 

Wie kan er stemmen? Iedereen die lid is van de Rabobank kan 2 stemmen uitbrengen op 
Stichting Ouderraad OBS ’t Lange. Hoe meer stemmen er zijn uitgebracht, hoe groter het 
bedrag is dat we voor alle kinderen van OBS ’t Lange kunnen besteden. 

Hoe weet je of je lid bent van Rabobank? Je bent lid van de Rabobank als je het Rabo&Co 
Magazine ontvangt. 

Hoe en wanneer kun je stemmen? Dit keer kun je je stem uitbrengen via de Rabo-app of 
door in te loggen op www.rabobank.nl/Zelf regelen/Mijn lidmaatschap/Rabo Clubsupport. 

Het stemmen gaat dit jaar dus helemaal digitaal en heel gemakkelijk. 

Stemmen kan van 4 tot 25 oktober a.s. 

Nog geen lid, maar wel klant van de Rabobank? Geen probleem! Kijk op www.rabobank.nl 
onder het kopje “Actueel”. Klik op de button “Waarom lid worden?” en vervolgens op “Ik 
doe mee”. 

En verder... 

Het is natuurlijk heel fijn als alle ouders, verzorgers en leerkrachten die lid zijn van 
Rabobank zelf 2 stemmen op ons uitbrengen, maar vraag ook familie en vrienden om te 
stemmen op Stichting Ouderraad OBS ’t Lange. Want, nogmaals, elke stem is geld waard! 

Namens alle kinderen van OBS ’t Lange, alvast bedankt voor jullie steun! 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad OBS ‘t Lange 

 
OUD PAPIER 
 
Op zaterdag 29 oktober 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.  
 
Oud Papier werkwijze 
We hebben begrepen dat de taken van de hulpouders niet bij iedereen even duidelijk zijn, 
vandaar deze extra toelichting. 
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Ben je hulpouder, dan is het de bedoeling dat je op zaterdag van 13.00 tot 14.00 uur 
aanwezig bent op het Cornelisplein. Je zorgt ervoor dat het papier netjes in de containers 
terecht komt, ook datgene dat ernaast gestapeld is. En kun je eventueel helpen met het 
inladen van papier dat dan nog gebracht wordt. Rond 13.45 uur komt van Kaathoven de 
containers ophalen en dan zit jouw taak er ook op. 
 
 
Hulpouders :  Fam. van Kessel (Isa) & Fam. Cebrian (Lucas) 
 
 
 

Wij feliciteren… (02 okt t/m 5 nov 2021) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

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! 
 
5200Team OBS ’t Lange 
 


