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   INFOOTJE NR. 7 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag 11 maart 2022 
     

Agenda 
 
 

Maandag 14 maart  OR vergadering (20.00 uur) 

Donderdag 17 maart MR vergadering (19.30 uur) 

 
 

 
Kamp Vught 
 
Vorig schooljaar en ook dit schooljaar hebben de kinderen van groep 7 en 
8 het gehad over de Tweede Wereldoorlog. Een onderwerp uit de 
geschiedenis waar we als school stil bij willen staan. Zeker in deze tijd is 
dit onderwerp actueel en kan het bij de kinderen vragen oproepen. 
 

Op donderdag 10 maart zijn de groepen 7 en 8 naar Kamp Vught geweest. Het was een 
indrukwekkend museumbezoek, waarbij de kinderen met eigen ogen konden zien hoe zo’n 
kamp eruit zag. Een deel van het kamp was nagebouwd, maar gaf toch een goed beeld hoe 
het er in die tijd uit heeft gezien. 

 
   

Lege flessen actie voor Oekraïne! 
 
Afgelopen week is een groep kinderen op eigen initiatief bij de 
kapel bijeen gekomen om in actie te komen voor de vluchtelingen 
uit Oekraïne.  
Ze gingen  huis aan huis langs om lege statiegeld flessen in te 
zamelen!  
 
Wat een mooi gebaar! 
 
Mocht u nog lege flessen hebben dan mag u deze inleveren op 
school.  
 

(Foto: Nicole Beelen) 
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Week van de lentekriebels 

In de week van 21 t/m 25 maart 2022 vindt landelijk weer de ‘Week van de lentekriebels’ 
plaats. Dit jaar is het thema van deze week ‘Je lijf is van jou’. In alle groepen zal er 
tijdens deze week extra aandacht worden besteed aan dit onderwerp.  
  
De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over 
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt 
het voor kinderen normaal om erover te praten. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht 
kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie 
mee. Informatie die ze anders bij vrienden of online gaan zoeken. 
 
Wilt u graag meer weten over hoe u thuis met het onderwerp aan de slag kunt gaan, dan 

verwijzen we u naar de website over de week van de lentekriebels. Op deze site vindt u 
allerlei informatie en verwijzingen die voor u als ouder bruikbaar kunnen zijn. Ook op de 

site www.opvoeden.nl vindt u veel informatie die u als ouder kan helpen en natuurlijk 

kunt u met vragen altijd contact opnemen met de GGD.   
 
 
Carnaval 
 
De laatste vrijdag voor de vakantie kon er eindelijk weer eens gefeest worden op school. 
De hele school bij elkaar in de speelzaal. Dat voelde goed en smaakte naar meer. De 
kinderen hebben optredens verzorgd en er is gehost onder leiding van Prins Giel, prinses 
Silke en vorst Juul. Fijnfisjenie! 
 

        
 
 
 

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/
http://www.opvoeden.nl/
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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… (11 maart t/m 1 april) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

18 maart Revi Langers 7 

19 maart Saar Vermeulen 11 

25 maart Bennie Kees 6 

25 maart Joep van de Laar 7 

29 maart Diana van den Broek 9 

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

 
 
Vacature ik-ook! 
 
 

Binnen IK-OOK zijn we op zoek naar een pedagogisch medewerker voor het peuterprogramma in 

Gastel. Op dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend zijn we geopend. We hebben een nauwe 

samenwerking met het team van basisschool ’t Lange. Je komt terecht in een fijne werkomgeving. 

Voor kinderen zorg je voor een fijne, veilige omgeving waarin zij zich spelenderwijs kunnen 

ontwikkelen. Met ouders bouw je een professionele relatie op en ben je een betrokken en 

enthousiast aanspreekpunt. 

Wat wij zoeken:  

• Een kandidaat met minimaal een afgeronde pedagogische opleiding niveau 3 of 4 (bv 



OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 4 

onderwijsassistent of kinderopvang), een afgeronde VVE opleiding is een pré. 

• Iemand met werkervaring in de kinderopvang.  

• Je bent enthousiast, proactief en een ondernemende persoonlijkheid die beschikt over een grote 

mate van flexibiliteit.  

• Je bent zelfstandig en hebt een gezonde dosis zelfvertrouwen.  

• Je weet op goede wijze te communiceren met ouders, collega’s en uiteraard met kinderen.  

• Affiniteit met het primair onderwijs en de gedachte achter een Integraal Kindcentrum is een pre. 

Informatie kan telefonisch worden ingewonnen bij Anneloes van der Zanden op 06-120 799 20. Je 

motivatie en CV kun je sturen naar: anneloesvanderheijden@ik-ook.nu. 

 
 
 

mailto:anneloesvanderheijden@ik-ook.nu

