INFOOTJE NR. 11
Schooljaar 2021-2022
Agenda
Maandag
Dinsdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Donderdag

Vrijdag 01 juli 2022

4 juli t/m 8
juli
5 juli
22 juli
25 juli t/m
2 september
29 juli
18 augustus
25 augustus

Oudergesprekken
Schoolreisje
Leerlingen om 12.00 uur uit
Zomervakantie
Meester Stijn jarig
Juf Susan jarig
Juf Birgit jarig

Beste ouders,
Langzaam komt het einde van het schooljaar in zicht. Maar er staan nog leuke activiteiten
op het programma. Volgende week gaan we op schoolreis. Alle praktische informatie staat
in deze info nog een keer vermeld.
Groep 7/8 is al druk bezig met de musical. Groep 8 sluit hun basisschool carrière af, een
periode met terugkijken naar mooie herinneringen en vooruitkijken naar het nieuws wat
komen gaat.
Ook hebben de kinderen hun rapport ontvangen. Veel kinderen hebben mooie resultaten
behaald. Dat is mooi om te zien!
Dit is tevens het laatste infootje wat u ontvangt. Om de communicatie nog beter en via
één weg te laten verlopen hebben we in overleg met de MR besloten om over te stappen
naar de app Parro. Meer informatie hierover verderop in dit infootje.
Met vriendelijke groet namens het team,
Stijn Kuipers

Schoolreisje 5 juli
Op dinsdag 5 juli staat onze jaarlijkse schoolreis gepland.
We gaat dit jaar met de hele school naar Duinoord.
Hieronder nog even wat praktische informatie op een
rijtje.
De kinderen verzamelen om 08:45 uur op school, inloop vanaf 08:30uur. Om 09:00 uur
vertrekken we vanaf het Cornelisplein, ouders mogen ons daar uitzwaaien. We zijn om
17:00 uur weer terug in Gastel. De bus komt aan op het Cornelisplein. In de bus mag niet
gedronken en gegeten worden.
Bij Duinoord zijn leuke en avontuurlijke activiteiten voor alle kinderen. Ze hoeven die dag
geen lunchpakketje, drinken of snoepjes mee te nemen. Eten, drinken en iets lekkers zit
inbegrepen bij het verblijf in het park.

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

1

Heeft uw kind een allergie/ allergenen die nog niet bij school bekend zijn en waar we
rekening mee moeten houden. Wilt u dat dan laten weten via info@obstlange.nl.
Er is een klimbos voor kinderen vanaf 7 jaar en die minimaal 130 cm zijn. Het is verplicht
om dichte, stevige schoenen aan te hebben in het klimbos.
De kinderen krijgen een t-shirt van school mee dat ze deze dag aan moeten. Gelieve deze
na de schoolreis weer gewassen in te leveren voor 15 juli.
Andere jaren werd er een bijdrage voor de schoolreis gevraagd aan ouders. In samenspraak
met de MR is er besloten om vanaf dit schooljaar geen vrijwillige ouderbijdrage meer te
vragen. In Nederland is onderwijs gratis. In onze visie als RBOB de Kempen past de
vrijwillige ouderbijdrage niet bij dit uitgangspunt. De kosten van de schoolreis zullen
worden gedragen door de OR en de school.
We gaan er een gezellige dag van maken!
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag.

Parro app
Zoals u inmiddels weet bent u als ouder een belangrijke partner voor ons.
Goede communicatie vinden wij belangrijk. Om de communicatie met u
gemakkelijker te maken, stappen wij per 1-9-2022 over van de huidige
app naar Parro.
Parro is een ouderapp die onderdeel is van ParnasSys. De app is bedoeld voor het delen van
praktische informatie en heeft veel handige functionaliteiten om eenvoudig en veilig met
elkaar te communiceren. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u een e-mail
waarin u wordt uitgenodigd om te starten met Parro. Als bijlage een informatiebrief om te
starten met Parro.
Met de overstap naar Parro willen we alles via 1 kanaal communiceren. Dat betekent dat
dit het laatste infootje is. Ook email berichten zullen we zoveel mogelijk beperken. Alle
communicatie verloopt zo veel mogelijk via Parro.
Uitgebreide handleidingen en technische hulp voor het gebruik van Parro vindt u
op www.parro.com/ouders. Heeft u vragen over het gebruik van Parro, dan kunt u
contact opnemen met school.
Wij hopen op een mooie samenwerking en heldere communicatie mede middels deze app!

Verkiezingen Ouderraad
De Ouderraad organiseert jaarlijks tal van activiteiten samen met het team
en denkt over diverse schoolzaken mee. Dit jaar zijn vijf leden aftredend;
Rian Vanlier, Diana Melis, Gerrit Verhoeven, Suzanne Vlassak en Miranda
Soors. Miranda kan zich niet opnieuw verkiesbaar stellen, omdat haar dochter aan het
einde van het schooljaar OBS ’t Lange verlaat. De anderen hebben aangegeven zich
wederom verkiesbaar te stellen.
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Zoals jullie wellicht weten, bestond de OR de afgelopen jaren uit meer leden dan statutair
benodigd is, namelijk elf leden. Dat zijn er twee meer dan statutair is vastgelegd. Hiervoor
is gekozen omdat er dit jaar en het komende jaar een aantal leden aftreden doordat hun
kinderen de school verlaten.
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 uiteraard aanmelden. Dit kan tot vrijdag 8 juli a.s. bij
Mariëlle, via mmierlo@hotmail.com. Zijn er geen aanmeldingen, dan blijft de bezetting
zoals huidig en gaan we hiermee van start in het aankomende schooljaar.

De MR is er voor U!
Wij zijn Ascha, Sandra, Andy en Jordi. Samen vormen wij de medezeggenschapsraad van
basisschool ’t Lange in Gastel. Wij denken en praten mee over het beleid van onze school.
Niet voor ons zelf, maar juist namens u.

De MR
De MR van ‘t Lange bestaat uit evenveel leerkrachten als ouders/verzorgers. Op onze
school heeft de MR twee leden vanuit de ouders en ook twee leden vanuit het team. Deze
leden worden rechtstreeks gekozen door hun "achterban".
Wij praten dus namens u mee over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de
verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals
onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage).
Vooral dat ‘namens u’ is belangrijk: ouders kunnen bij de MR ook terecht met vragen en
opmerkingen waarmee ze niet rechtstreeks naar team of directie willen gaan. We horen
dan ook graag van u!
Website
Om onze zichtbaarheid te verhogen zijn wij vanaf heden ook vindbaar op de website van
de school. Hier vindt u meer informatie over ons. Wie we zijn, wat ons drijft en vooral
ook: wat we als MR voor u kunnen betekenen en hoe u ons bereikt. Check dus de website:
www.obstlange.nl.
Mailen kan uiteraard ook: mr@obstlange.nl
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Social Media
De laatste tijd valt het ons op dat kinderen de klas in komen met
verhalen over negatieve berichten op sociale media. Laten we vooral
samen zorgen dat het op school, na schooltijd en online prettig is. Doe
en zeg dingen die je voor jezelf en voor de ander fijn zijn, zo maken
we er met elkaar een fijne klas van. Online kunnen berichten toch vaak anders overkomen
dan ze bedoeld zijn, houd het daarom vooral positief. Heb het er thuis eens met uw kind
over. Heeft u hierbij hulp nodig weet ons dan te vinden.

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.

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)
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
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Studiedagen
Ma 19 september 2022

Studiedag (kermis Gastel)

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

RBOB studiedag
Studiedag
Studiedag

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
Leerlingen
Leerlingen
Leerlingen

23 december 2022
17 februari 2023
21 april 2023
14 juli 2023

om
om
om
om

12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

uit
uit
uit
uit

Wij feliciteren… (1 juli t/m vrijdag 5 sept)
Datum:
2 juli
22 juli
5 augustus
17 augustus
21 augustus
25 augustus
28 augustus
28 augustus
29 augustus
3 september
5 september

Naam:
Maxim Beelen
Jelte Vlassak
Rein Bogers
Joep Vanlier
Mats van Dommelen
Lucas Cebrian
Mathijs de Greef
Femke Kennis
Sam van Asten
Ties Hollander
Daphne Clement

Leeftijd:
5
11
5
11
7
7
10
10
11
7
5

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