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   INFOOTJE NR. 8 
Schooljaar 2021-2022 
 

                       Vrijdag 1 April 2022 

     
Agenda 
 
 

Maandag 11 april OR vergadering (20.00 uur) 

Maandag 18 april 2e paasdag 

Dinsdag 19 april Juf Sandra jarig 

Vrijdag 22 april  Alle leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 25 april t/m  
6 mei 

Meivakantie 

Donderdag 12 mei MR vergadering (19.30 uur) 

Vrijdag  13 mei Schoolfotograaf 

 
 

Koningsspelen 
 
Vrijdag 22 april staan de Koningsspelen weer op het programma.  
 
De groepen 1 t/m 5 zullen op school een sportieve en gezonde 
ochtend beleven. We beginnen met een gezamenlijk schoolontbijt 
en na vele spelletjes hebben de kinderen om 12.00 uur vakantie.  

 
Groep 6 t/m 8 is uitgenodigd door de gemeente Cranendonck en de 
combinatiefunctionarissen bewegingsonderwijs om in Budel een ochtend sportief bezig te 
zijn. Deze ochtend in Budel begint om 8.30 uur en eindigt om 12.30 uur.  
Vanuit de organisatie wordt gevraagd om de kinderen op tijd te brengen (tussen 8.00-8.30 
uur). Daarnaast wordt aan de ouders gevraagd om hun kind zelf te brengen en te halen.  
De kinderen die naar Klikkelstein gaan uit de groepen 6 t/m 8 worden door Klikkelstein 
daar opgehaald. 
 

Rommelmarkt: 4 september  

 
Wij willen deze Gastelse traditie niet verloren laten gaan en we 

zijn voornemens om dit jaar weer een rommelmarkt te 

organiseren op de eerste zondag in september. Maar hiervoor 

hebben we wel jullie hulp nodig! Om te inventariseren of we dit 

weekend kunnen rekenen op jullie hulp en dus kunnen bepalen of de rommelmarkt door 

kan gaan, hebben alle kinderen afgelopen week een brief mee naar huis gekregen. Vul 

deze in en lever deze volgende week weer in op school.  

Gedurende het rommelmarktweekend zijn veel handen nodig om wafels te bakken, spullen 

op te halen, spullen te sorteren en niet te vergeten op zondagmorgen alles te verkopen. 
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Als we allemaal een steentje bijdragen kunnen we er samen voor zorgen dat de 

rommelmarkt weer door kan gaan en dat de Ouderraad de leuke activiteiten en extra’s 

voor de kinderen kan blijven organiseren. En niet te vergeten, het is ook gewoon gezellig 

om samen te helpen dit weekend!  

Jullie zijn er toch ook bij!! 

 

Ouderraad OBS ’t Lange 

 

Schoolreis 
 
Op dinsdag 5 juli gaan we met de hele school op schoolreis. Waar we 
naartoe gaan blijft nog even een verrassing maar we gaan er zeker een 
leuke dag van maken! 
Noteer hem dus alvast in de agenda. 

 
        
OBS ’t Lange, een klein maar krachtig team is Klassewerkplek 2022! 

Voor het tweede jaar op rij is OBS ’t Lange 

Klassewerkplek geworden. Iets waar we 

met z’n allen erg trots op zijn! 

Klassewerkplek is een onderzoek onder 

leerkrachten waarin zij zelf oordelen over 

het werkgeluk op hun school. Scholen die 

hoog scoren worden in het zonnetje gezet.  

OBS ’t Lange hoort bij die scholen die hoog 

scoren, dit jaar hebben we wederom het 

predicaat Klassewerkplek gekregen. Dat 

betekent dat we uitblinken in de bijdrage 

aan het werkgeluk van leerkrachten. En 

van gelukkige leerkrachten leer je de 

mooiste dingen!  

Op het landelijke schoolleiderscongres zijn de Klassewerkplekken van 2022 bekend 

gemaakt. Dit zijn de scholen in Nederland met het grootste werkgeluk voor leerkrachten.  

 
OUD PAPIER 
 
Op zaterdag 07 mei 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.  

 
Hulpouders :  Fam. Kennis (Lisa & Femke) en Fam. Vermeulen-vd Mortel (Saar & Gijs) 
 
Oud Papier werkwijze 
We hebben begrepen dat de taken van de hulpouders niet bij iedereen even duidelijk zijn, 
vandaar deze extra toelichting. 
 

https://youtu.be/XW6DYQxkb2I
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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. 
 
 

Wij feliciteren… (1 april t/m 13 mei) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

6 april Lisa Kennis 11 

7 april Roos van Meijl 11 

9 april Floris van 
Cranenbroek 

9 

12 april Linde Vlassak 8 

14 april Wes Nijsen 11 

19 april Lars Smits 6 

19 april Juul Vaes 12 

20 april Isa van Kessel 12 

28 april Fay van Dommelen 5 

3 mei Luut Daamen 6 

4 mei Elze de Greef 8 

7 mei  Isa Langers 11 

8 mei  Nova de Goeij 6 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 
NB: - Bijlage Jeugdtheatervoorstelling 10 April De Smeltkroes (Vuurkoning Vrek) 
 
 
 
 
 
 


