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Schooljaar 2019-2020
Agenda
Vrijdag
Woensdag

Vrijdag 24 januari 2020
07 februari
12 februari

Infootje 11
08.30 uur Koffie-uurtje

Koffie-uurtje
Iedereen is van harte welkom om weer mee te praten over het
onderwijs in het algemeen en over onderwijs op ’t Lange in het
bijzonder. Aanmelden kan via info@obstlange.nl. Let op: Het koffieuurtje is om 08.30 uur.

Kinderzwerfboekstation
Beste ouders,
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek in oktober is
ons KinderzwerfboekStation geopend. We merken dat er door
de kinderen nog weinig gebruikt van wordt gemaakt, dus willen we het ook bij u als ouder
nogmaals onder de aandacht brengen.
We hebben dit KinderzwerfboekStation geopend omdat we lezen op school en thuis erg
belangrijk vinden. Kinderen die lezen en voorgelezen worden ontwikkelen zich vaak beter
en sneller op het gebied van taal.
Hopelijk kunnen wij als school en u als ouders de kinderen stimuleren hier meer gebruik
van te laten maken om zo het lezen leuker te maken.
Hieronder vindt u nogmaals kort wat informatie over wat het KinderzwerfboekStation
inhoud.
Kinderzwerfboeken
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze overal: in de wachtkamer, op
de kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation en vanaf volgende week ook
bij ons op school! Je herkent de boeken aan de zwerfsticker op de kaft.
Wat is een KinderzwerfboekStation?
Dit is een kast vol zwerfboeken! Je kunt hier een boek brengen dat je zelf niet meer leest
en dat een ander kind mag lezen. Daarnaast kun je een zwerfboek uitzoeken om zelf te
lezen om hem vervolgens op een andere plek weer neer te zetten. Je vindt de adressen
van de KinderzwerfboekStations op www.kinderzwerfboek.nl. Er zijn al meer dan 2.400
KinderzwerfboekStations in Nederland!
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Leesplezier voor iedereen!
Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Vraag
bij juf Marjolein of juf Yvonne een zwerfsticker, zodat je je boek thuis kunt aanmelden via
de website (https://www.kinderzwerfboek.nl/).
Met vriendelijke groet,
Juf Marjolein en juf Yvonne

IVN
SPEUREN IN HET DONKER 2020.
Alle kinderen van de basisschool zijn op zaterdagavond 15 februari met hun
papa en mama of opa en oma welkom in de tuin van het IVN om op zoek te
gaan naar nachtdieren. Het is een spannende zoektocht in de tuin die verlicht is met
waxinelichtjes. Je ontmoet allerlei dieren: konijnen, everzwijnen, vleermuizen, dassen, en
nog veel meer. Je kunt kijken naar de maan en de sterren. Bij het vuur kun je broodjes
bakken en in de tent lekker warme chocomel drinken. Voor de grote mensen is er koffie en
thee. Krijg je het koud, dan kun je binnen gaan kijken naar een tentoonstelling over
nachtdieren.
Het is nu voor de 4e keer dat “Speuren in het donker” wordt georganiseerd. Elk jaar zijn er
nieuwe activiteiten. Het is wel noodzakelijk om in te schrijven: we kunnen maximaal 100
mensen ontvangen. Wacht dus niet te lang. Aanmelden kan per e-mail:
andre.nel@hetnet.nl of per telefoon: 0495 – 592276. Graag vermelden: aantal personen,
hoeveel kinderen en hoeveel volwassenen, voornaam van de kinderen en leeftijd.
Deelname kost 2 euro per kind en 1 euro voor volwassenen, inclusief consumptie. Op 15
februari kun je starten tussen 18.30 en 19.30 uur Je vind de IVN-tuin aan de Hoge Weg 1a,
bij de kerk in Maarheeze. Zorg wel voor warme kleren. Een zaklampje is ook handig.
Tot ziens op 15 februari!!!!
Wij feliciteren… (vrijdag 24 jan t/m vrijdag 7 februari 2020)
Datum:
30 januari

Naam:
Freek Verhoeven

Leeftijd:
5

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB: Als bijlage vind u een flyer van de DAVINCI (groot)ouder & kind dag
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