INFOOTJE NR. 10
Schooljaar 2021-2022
Agenda
Zondag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Maandag
Dinsdag

Vrijdag 03 juni 2022

5 juni
6 juni
9 juni
10 juni
13 juni
16 juni
23 juni
28 juni
4 juli t/m 8
juli
5 juli

1e pinksterdag
2e pinksterdag
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8
OR vergadering (20.00 uur)
MR vergadering (19.30 uur)
Studiedag
Rapport 2
Oudergesprekken
Schoolreisje

Groepsbezetting schooljaar ‘22-‘23
Het einde van het schooljaar nadert alweer. Op de achtergrond zijn we al
bezig geweest met komend schooljaar.
De formatie voor komend schooljaar ziet er al volgt uit.
Groep 1/2: Juf Marjolein Geene en Juf Ascha Wijffelaars
Groep 3/4: Juf Sandra Damen
Groep 5/6: Juf Debbie Termeer en Juf Varenka Meeuwissen
Groep 7/8: Juf Gabi Bleekrode
Ondersteuning: Juf Susan van Oers
Administratie: Birgit van den Berg
Conciërge: Jan van Leuken
Directie: Stijn Kuipers

Boeken van de schoolbieb
Veel kinderen maken met regelmaat gebruik van onze schoolbieb.
Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee en dit juichen we alleen
maar toe. Er kan niet genoeg gelezen worden!
In ons systeem hebben we gezien dat verschillende boeken al langere tijd uitgeleend zijn.
Zou u thuis eens willen nagaan of er nog boeken van de schoolbieb liggen die niet meer
gelezen worden? Is dit het geval, dan zien we ze graag weer terug in onze inleverkast,
zodat ze weer door iemand anders geleend kunnen worden. Dankjewel!
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Oproep reservekleding kleuters
Wij zijn op zoek naar reservekleding voor de kleuters die we kunnen
gebruiken bij eventuele ‘ongelukjes’.
Denk hierbij aan lange/korte broeken voor zowel jongens als meisjes.
Rokjes of jurkjes mag natuurlijk ook altijd.

Mocht u thuis nog wat hebben liggen en dit kunnen missen mag u dit bij de juffen afgeven.
Alvast bedankt!

Belevingsroute groep 7 BRAVO! Collega
Op 21 juni organiseert het BRAVO! College een belevingsroute voor
groep 7. Het aanmeldformulier is te vinden via deze link. De
belevingsroute zal plaatsvinden van 17.30 – 20.00 uur. Je kunt deze
avond samen met je ouders/ verzorgers een route door de school lopen. Je krijgt
onderweg natuurlijk een aantal leuke opdrachten, zodat je een goede indruk van het
BRAVO! College krijgt. Wees op tijd met aanmelden, want vol = vol.

Kamp groep 8
Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni zijn de kinderen van groep 8 op
schoolkamp. Met de school zullen we groep 8 rond 9.00 uur uitzwaaien
op het Cornelisplein.

Gevonden voorwerpen
We hebben nog een aantal gevonden voorwerpen die
heel graag terug naar hun eigenaar willen! Zie foto.
Bij de hoofdingang staat een volle bak, kom gerust een
keertje kijken of laat uw kind zelf kijken.

Vrijdag 17 juni wordt alles weg gedaan.
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Rommelmarkt gaat door!
Een tijdje geleden hebben we een inventarisatie gedaan voor de
hulp in het rommelmarktweekend. Er is flink wat aanmelding binnen
gekomen. En we hebben besloten om het definitief door te laten
gaan! We komen, met name op de zondag, nog wel wat handjes
tekort. Dus wil je nog extra helpen of weet je nog andere vrijwilligers, dan horen we dit
graag. Meer info voor dit weekend volgt later. Maar blok dus 3 en 4 september alvast
definitief in je agenda! Dan gaan we er met z'n allen weer een gezellig en goed
rommelmarktweekend van maken!
Organisatie Rommelmarkt en Ouderraad

Opslag decorplaten
Bij de afscheidsmusical wordt er ieder jaar een decorwand gebouwd/ geschilderd. We zijn
op zoek naar een opslag voor de maanden dat deze niet gebruikt worden. Het gaat om 5
underlayment platen en staanders om hiermee het decor te bouwen. Heb je nog wat
ruimte in je schuur/ garage, stuur dan even een mailtje naar info@obstlange.nl. Daar zou
je de school enorm mee helpen!

Overblijfouders gezocht
Wij zoeken nog overblijfouders voornamelijk voor de dinsdag en de donderdag.
Dit mogen natuurlijk ook overblijfopa's en overblijfoma's zijn.
Mocht je dit leuk vinden of nieuwsgierig zijn geworden en/of meer informatie hierover
willen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Silvy of Birgit (silboonen@gmail.com
/ birgitvandenberg@rbobdekempen.nl).
Mocht u zich willen aanmelden voor overblijfouder, dan kan dit door een berichtje te
sturen naar Silvy Verhoeven- Boonen: Silboonen@gmail.com

Sjors sportief
Ook de gemeente Cranendonck doet komend schooljaar weer mee met
de buitenschoolse activiteiten van Sjors Sportief en Sjors Creatief. In
september worden deze kleurrijke Sjorsboekjes op alle basisscholen in
Cranendonck verspreid. Op de voorkant van dit boekje staat een
tekening van Sjors. De kinderen van basisschool ’t Lange worden uitgedaagd door de
gemeente Cranendonck om de mooiste tekening van Sjors te maken en wie weet komt
jouw tekening voorop het Sjorsboekje in september. Geef je tekening voor 8 juli aan je
juf. Let er op dat de tekening kleurrijk is, in de lengte is gemaakt en een sportief karakter
heeft. Op 14 september 2022 starten de inschrijvingen op www.clubcraan.nl.
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OUD PAPIER
Op zaterdag 9 juli 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 : Levels (Mila) & de Greef (Mathijs, Elze, Joppe)

Zwemschool AquaBuul
Zwemschool AquaBuul gaat van start met ABC zwemlessen voor
kinderen (vanaf 4,5 jaar) en volwassenen.
Privé zwemles is uitermate geschikt voor kinderen of volwassenen die wel wat extra
aandacht kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een rugzakje of die nog
erg bang zijn van water. Ook zijn er anderen bij ons van harte welkom voor zwemlessen
die gewoon flexibel willen zijn in hun tijd. Bij onze zwemlessen staat zowel persoonlijke
aandacht, plezier als leren centraal.
Wij bieden zwemlessen aan op de zaterdag in Budel.
Tijden worden in overleg afgestemd met onze gediplomeerde zweminstructrice.
Een zwemles van 30 minuten kost €18.
Er zitten max. 3 personen in een lesgroep.
Je krijgt bij ons zwemles volgens de zwem-ABC-methode. Daarmee kun je dus
daadwerkelijk je echte ABC zwemdiploma behalen. Tussentijds werken wij met een
beloningssysteem voor de kinderen om deze zo extra te stimuleren.
Zie bijlage voor verdere informatie.

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022 /2023
Ma 24 t/m vr 28 okt 2022

Herfstvakantie

Ma 26 dec 2022 t/m vr 6 jan 2023
Ma 20 feb t/m vr 24 feb 2023
Ma 10 apr 2023
Ma 24 apr t/m 5 mei 2023
Do 18 + vrij 19 mei 2023
Ma 29 mei 2023
Ma 17 juli t/m vr 25 aug 2023

Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen
Ma 19 september 2022

Studiedag (kermis Gastel)

Wo 5 oktober 2022
Di 6 december 2022
Ma 13 Februari 2023

RBOB studiedag
Studiedag
Studiedag
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LET OP! Er wordt nog 1 studiedag ingepland, hiervan is de datum nog niet bekend.
Lesvrije middagen (leerlingen vanaf 12.00 uur vrij)
Vrijdagmiddag 21 oktober 2022

Leerlingen om 12.00 uur uit

Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur

23
17
21
14

december 2022
februari 2023
april 2023
juli 2023

uit
uit
uit
uit

Wij feliciteren… (4 juni t/m vrijdag 1 juli 2022)
Datum:
9 juni
26 juni

Naam:
Lotte van
Cranenbroek
Niels van
Lievenoogen

Leeftijd:
7
7

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

Bericht Aqua Buul
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