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   INFOOTJE NR. 6 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag 4 februari 2022 
     

Agenda 
 
 

Maandag 21 februari  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Maandag 21 februari 
t/m 25 
februari 

Oudergesprekken groep 8 

Dinsdag 22 februari Rapport 1 

Vrijdag 25 februari Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdag 25 februari Juf Gabi jarig 

Maandag 28 februari 
t/m 04 maart  

Carnavalsvakantie 

 
 

Bericht Pintewippers 
 
 
 

In  
 

 
  
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

       
       
 
Hallo jongens en meisjes!! 

 

Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben gaan Cv. de Pintewippers morgen 5 februari 

het nieuwe jeugdprinsenpaar bekend maken,  

De kinderen hebben vandaag op school een bingo kaart meegekregen om thuis mee te 

kunnen doen met de thuisbingo. Natuurlijk zijn er ook leuke prijsjes mee te winnen! 

Via de livestream wordt uitgelegd wat de bedoeling is en wat je kan doen wanneer je prijs 

hebt.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=agenda&source=images&cd=&cad=rja&docid=YIVwPihMMf8ICM&tbnid=gktIP-DiHSQ2sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kiemt.nl/agendapunten.aspx&ei=TwgFUtLLNse3PNvmgPgL&psig=AFQjCNFP7Bf3mqUN497yT_KvaVnas_lPrA&ust=1376147898686192


OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 2 

De kinderen die vandaag vanwege ziekte of Corona niet op school zijn geweest en toch 

heel graag een bingokaart ontvangen om mee te kunnen doen mogen een mailtje sturen 

naar miranda.soors19@gmail.com of een appje naar: 06-20 22 22 09 

 

De livestream begint om 18.00 uur en zal te volgen zijn via de link die gedeeld wordt op de 

Facebook pagina van Cv. de Pintewippers.  

 

Kijken jullie morgen met ons mee? 

 

Carnavaleske groet, 

Cv. de Pintewippers 

 
  
   

OUD PAPIER 
 
Op zaterdag 19 maart 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. Jaspers (Lore) en Fam. De Goeij (Nova) 
 
 

Wij feliciteren… (5 februari t/m 11 maart) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

8 februari Sten van Meijl 5 

11 februari Dinne Dijst 8 

15 februari Enzo van den Broek 6 

25 februari Bas Kirkels 10 

27 februari Lore Jaspers 9 

8 maart Fleur Melis 6 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 
NB:  

- Aankondiging jeugdtheater Smeltkroes 
 


