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   INFOOTJE NR. 4 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag 3 december 2021 
     

Agenda 
 
 

Maandag 6 december Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag  24 december Leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 27 december 
2021 t/m 7 
januari 2022 

Kerstvakantie 

 
 

Aanpassing lokaal 
 
Er is hard gewerkt en de kleine verbouwing is klaar. De peuters zijn al verhuist en zijn 
helemaal al op hun plek. Vandaag zijn ook groep 7/8 verhuist naar hun nieuwe lokaal. De 
speelzaal is daarmee weer vrij. 
Deze zal gebruikt worden als werkplek voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en 
door de kleuters om daar te gymmen. 
 

 
 

 
 

Schoolbieb   

De komende weken zal juf Susan de bieb op school op zich nemen. De 
leerlingen kunnen op maandag hun boeken ruilen in plaats van op 
donderdag. 

 

 Coronamaatregelen  
 
De actuele maatregelen en de beslisboom kunt u in de schoolapp 
terugvinden onder Nieuws/ Corona update. 
De recente wijzigingen nog even op een rijtje: 
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• Voor leerlingen vanaf groep 6 is het advies om een mondkapje te dragen op de 
gang. 

• Er mogen geen ouders de school in zonder afspraak. 
• Zowel leerkrachten als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot zij een negatieve 

testuitslag hebben ontvangen. Bij milde klachten kunt u daarvoor een zelftest 
gebruiken. 

• Vieringen vinden in aangepaste vorm plaats. 
 

 
Zelftesten 
 
N.a.v. de aangescherpte maatregelen wordt geadviseerd om leerlingen in 
groep 6 t/m 8 thuis 2x per week een zelftest doen. In de week van 6 

december worden er zelftesten op school bezorgd. Zodra dit is gebeurd, worden ze 
uitgedeeld en mee naar huis gegeven. Er zal dan bericht op de app geplaats worden dat de 
testen zijn meegegeven. Het zelftesten betreft een advies en dus geen verplichting. 
                                                        
Kijk voor specifieke informatie over corona en onderwijs op rivm.nl en/of Rijksoverheid.nl. 
Lees hier het Protocol Basisonderwijs terug. 
 
 

Studiedag- Maandag 6 december  

 
Maandag heeft het team een studiedag. De kinderen kunnen die dag nog nagenieten van 
Sinterklaas. Het team gaat aan de slag met de leerlijnen van Rekenen, een veilig klimaat 
op school en gaan we oriënteren op een nieuwe methode Wereld Oriëntatie 
 
 

Sinterklaas 

 
Gelukkig heeft Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar ook ons weer weten te 
vinden. Sinterklaas was erg blij iedereen weer op school te zien. Hij zag dat 
de leerlingen in alle opzichten flink gegroeid waren de afgelopen jaren en 
heeft genoten van de optredens, cadeautjes en het enthousiasme. 
 
Wij wensen iedereen nog een paar hele fijne Sinterklaasdagen. 

                   

    

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Fkinderen&data=04%7C01%7Cbirgitvandenberg%40rbobdekempen.nl%7C9b409fbb961249a1466b08d9b6459608%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637741232115589116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hooj3GUP0j8TXaErkkREb7Fm%2FWQpg%2BGuwquuJdEuQpw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fonderwerpen%2Fcoronavirus-covid-19%2Fonderwijs-en-kinderopvang&data=04%7C01%7Cbirgitvandenberg%40rbobdekempen.nl%7C9b409fbb961249a1466b08d9b6459608%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637741232115589116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KI3mI4HODqdEjFe7S6r6k6l%2Bw6Bl2J8HGFjFl6I2tcU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lesopafstand.nl%2Fapp%2Fuploads%2F20211129-Protocol-Basisonderwijs-en-speciaal-basisonderwijs.pdf&data=04%7C01%7Cbirgitvandenberg%40rbobdekempen.nl%7C9b409fbb961249a1466b08d9b6459608%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637741232115599071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YTFOTQwsBHBx%2FvXGggK2y2G7tJQzpCbzXIOSi60fAxA%3D&reserved=0
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Sparen voor de schoolbieb. 

 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseerde Bruna Budel weer haar 

jaarlijkse actie ‘sparen voor de schoolbieb’. We willen alle ouders die 

een bonnetje bij ons hebben ingeleverd heel erg bedanken. Dankzij jullie 

ontvingen wij onlangs een hele mooie waardebon en hebben we drie mooie nieuwe boeken 

kunnen aanschaffen voor in de groepen.  

Dankjewel allemaal!  

 
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) 
 
 

Wij feliciteren… (06 nov t/m 3 dec 2021) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

7 december Pip Davits 4 

15 december Loes van de Laar 5 

19 december Lotte van de Laar 8 

20 december Mila van Velthoven 8 

23 december Teuntje Kees 9 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 
 
Fijne Sinterklaas! 


