INFOOTJE NR. 10
Schooljaar 2020- 2021

Vrijdag 28 mei 2021

Agenda
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

14 juni
18 juni
21 juni t/m
25 juni
25 juni

OR vergadering 20.00 uur (digitaal)
Kinderen om 12.00 uur uit
Junivakantie
Juf Heidi jarig

Verkiezingen Ouderraad
De ouderraad organiseert jaarlijks tal van activiteiten samen met het team
en denkt over diverse schoolzaken mee. Dit jaar zijn 4 leden aftredend:
Leonie Engelen, Betsie Houbraken, Lotte Vermeulen en Nancy Vermeulen.
Leonie, Betsie en Lotte kunnen zich niet opnieuw verkiesbaar stellen, omdat hun kinderen
aan het einde van het schooljaar 2020-2021 OBS ’t Lange verlaten. Nancy Vermeulen heeft
aangegeven zich wederom verkiesbaar te stellen.
Zoals jullie wellicht weten bestond de OR de afgelopen jaren uit meer leden dan statutair
benodigd is. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 heeft Ron Vaes daarom de OR
reeds verlaten. Na de verkiezingen aan het einde van dit schooljaar, bestaat de OR nog uit
11 leden. Dat zijn er nog steeds 2 meer dan statutair is vastgelegd.
Gedurende het schooljaar kunnen de ouderraad en het team altijd rekenen op de hulp van
vele ouders/verzorgers bij de organisatie van activiteiten. In principe is de OR dit jaar dus
niet op zoek naar nieuwe leden. Ben jij wel geïnteresseerd om OR-lid te worden dan kun je
je aanmelden. Dit kan tot vrijdag 4 juni a.s. via leonieheesen@gmail.com.

Wij zoeken voor het nieuwe schooljaar een overblijfcoördinator
De afgelopen jaren heeft Femke Robben ons geholpen als
overblijfcoördinator. Ze heeft te kennen gegeven hier na dit
schooljaar mee te stoppen. We willen haar alvast hartelijk
bedanken voor haar inzet in de afgelopen jaren.
Vanaf komend schooljaar zijn we daarom op zoek naar een nieuwe overblijfcoördinator.
De overblijfcoördinator is verantwoordelijk voor het overblijfrooster. Daarnaast verzorg je
de communicatie naar de overblijfouders en ben je de schakel tussen hen en de school.
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Mocht je nog meer willen weten over deze taak dan kun je contact opnemen met Femke
(femkerobben@3badviseurs.nl) of met school.
Lijkt het je leuk om samen met school het overblijven op ’t Lange vorm te geven? Stuur
dan een mail naar info@obstlange.nl.

OUD PAPIER
Op zaterdag 12 juni 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 : van Velthoven (Mila + Dex) & van de Laar (Joep + Lotte +
Loes)

Wij feliciteren… (1 juni t/m 30 juni)
Datum:
2 juni
3 juni
9 juni
26 juni
26 juni

Naam:
Gijs van Cranenbroek
Sanne Verhoeven
Lotte van Cranenbroek
Ninthe van Asten
Niels van lievenoogen

Leeftijd:
10
4
6
12
6

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