INFOOTJE NR. 3
Schooljaar 2021-2022

Vrijdag 5 november 2021

Agenda
Maandag
Donderdag
Zondag
Vrijdag
Zondag
Maandag

22 november
25 november
28 november
3 december
5 december
6 december

OR vergadering (20.00 uur)
MR vergadering (19.30 uur)
Meester Jan jarig
Infootje 4
Sinterklaas
Studiedag (alle leerlingen vrij

Jaarvergadering Ouderraad
Op donderdag 21 oktober vond de jaarvergadering van de Ouderraad plaats.
Het eerste gedeelte stond in het teken van de Ouderraad en het afgelopen
schooljaar. In het kort zijn de activiteiten doorgelopen en de inkomsten en
uitgaven zijn nader toegelicht.
In het tweede gedeelte heeft Martijn Haneveer van Bibliotheek De Kempen ons
meegenomen in haar verhaal over het belang van lezen. Waar kunnen we als ouders op
letten en hoe kunnen we onze kinderen met plezier helpen naar leesvaardigheid. Het was
een leerzame en leuke presentatie.
De opkomst vanuit de ouders was helaas niet zo groot. Hopelijk kunnen we een volgend
jaar meer ouders begroeten. Heb je een onderwerp waarvan je denkt, daar zou ik meer
over willen weten tijdens zo'n avond, geef dit dan aub aan bij ons. Dan kunnen wij kijken
of we hier iets mee kunnen.
Voor de jaarlijkse (verplichte) kascontrole zijn we nog op zoek naar een ouder. Zou je hier
een uurtje tijd voor vrij willen maken, neem dan contact op met Suzanne van den Broek,
tel. 06-10254700.
Alvast bedankt, namens de Ouderraad

Bericht Sjors Sportief
Leerlingen aanmelden kan nog steeds
Beste ouders, verzorgers,
De activiteiten van Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn inmiddels
gestart! Er komen steeds nieuwe, leuke, activiteiten bij, dus blijf regelmatig op
www.sjorssportief.nl kijken en meld je aan voor een leuke, sportieve of creatieve
kennismakingsactiviteit. Je kunt je natuurlijk alleen aanmelden voor een activiteit en dan
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leer je allemaal nieuwe kinderen kennen, maar je kunt je ook aanmelden voor een
activiteit samen met jouw vriendjes en vriendinnetjes.
Namens Sjors Sportief en Sjors Creatief,
Carrie van Hoef
Cordaad Welzijn

Sinterklaas
Gelukkig, de goedheiligman heeft laten weten dat hij dit ook jaar weer
naar Gastel komt. Zondag 21 november is het zover, dan brengt Sinterklaas
ons een bezoek. Vanaf 13:30 staat de intocht gepland bij de kapel aan het
St. Cornelisplein. Daarna zal hij gezellig met een paar Pieten naar de
Schaapskooi vertrekken om daar samen met de kinderen individueel een
paar foto’s te nemen. Alle kinderen die komen, krijgen van de Sint iets lekkers 😊 (wel
even aanmelden bij het St Nicolaas comité). Voor de ouders en andere personen vanaf 13
jaar geldt: neem uw Coronatoegangsbewijs (QR-code) mee.

Aflsuiting Kinderboekenweek
Dit jaar hadden we wel een heel bijzondere afsluiting van de
Kinderboekenweek. Omdat het thema ‘Worden wat je wil’ was, hadden we
een Babs (Nicole van Asten) uitgenodigd. Een beroep wat niet alle kinderen
kennen en waar we toch wel eens iets meer van wilden weten.
Natuurlijk kon het bruidspaar niet ontbreken en Wes en Saar zouden zich wel graag in de
onecht met elkaar willen verbinden. Nicole heeft eerst wat verteld over haar werk en
daarna een trouwerij nagespeeld. Wes en Saar werden in de onecht verbonden en mochten
daarbij allebei een getuige kiezen en was er ook een bruidsmeisje en bruidsjongen. Er
werden snoepringen aan elkaar gegeven en de kus…. die hebben we toch maar even
achterwege gelaten. Ook kregen Wes en Saar nog een kinderakte die ondertekend werd
door de Babs.
Aan het einde van de trouwerij kregen alle kinderen van het bruidspaar nog een lekker
hartjessnoepje en een lege kinderakte om thuis te gebruiken om bijvoorbeeld papa en
mama te trouwen.
Het was een erg leerzame en leuke afsluiting van deze Kinderboekenweek en we bedanken
Nicole heel hartelijk voor haar bijdrage hieraan.
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Meten
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben de afgelopen weken gewerkt rond het
rekendomein Meten 2D. Voor de herfstvakantie zijn ze al begonnen in het
kader van de Kinderboekenweek. Meten kom je in het dagelijks leven op
allerlei manieren tegen, ook bij beroepen. Tijdens de rekenles zijn de
kinderen aan de slag gegaan met meten. Werken met lengtematen en omtrek,
plattegronden maken en lezen en bouwwerken nabouwen. Ook tijdens de lessen creatieve
vorming kwam dit domein aan bod. De kinderen hebben bouwwerken na getekend, hun
droomkamer geknutseld of getekend en de eerste stappen van het tekenen op schaal zijn
gezet.
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Bibliotheek de Kempen – voor ons de beste bieb!
De bibliotheek in Budel was genomineerd om Beste Biblioheek van Nederland te worden.
Op 2 november j.l. is bekend gemaakt welke bibliotheek deze titel mag dragen. Helaas is
dat niet bibliotheek de Kempen geworden.
Toch zijn we als school super trots dat ‘onze’ bibliotheek behoort tot de top 5 van beste
bibliotheken in Nederland. Voor is het toch echt de beste bieb!
Bent u nog nooit in de mooie, nieuwe bieb in Budel geweest? Kijk dan eens naar dit filmpje
of beter nog… breng samen met uw kind eens een bezoek en leen er samen een mooi boek.
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Week van de mediawijsheid
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van
ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met
familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat,
nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en
veilig? En hoe denk jij dat we het online samen sociaal kunnen houden?
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) heeft dit jaar als thema: Samen
Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online
wereld. Ook bij ons op school zal er komende week ruimte zijn om hierover in gesprek te
gaan. Tevens doet groep 7-8 mee aan de online game voor het onderwijs ‘Mediamasters’.
Op de website www.weekvandemediawijsheid.nl kunt u zien welke activiteiten er bij jou
in de buurt of online georganiseerd worden.

OUD PAPIER
Op zaterdag 18 december 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.
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. Vlassak (Jelte & Linde) en Fam. Melis (Fleur)
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Wij feliciteren… (06 nov t/m 3 dec 2021)
Datum:
8 november
9 november
11 november
19 november
21 november
27 november
28 november

Naam:
Naud Langers
Ben Verhoeven
Puck van der Kruijs
Janne van Lieshout
Giel van Meijl
Dex van Velthoven
Joppe de Greef

Leeftijd:
5
10
11
5
12
6
4

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB Flyer Zondag 14 november jeugdvoorstelling ‘En niemand wist waarom’ van Simone
Vertelt (Smeltkroes Maarheeze)
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