INFOOTJE NR. 11
Schooljaar 2019-2020
Agenda
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

Vrijdag 7 februari 2020
12 februari
17 februari
18 februari
20 februari
21 februari
21 februari

08.30 Koffie-uurtje
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Adviesgesprekken groep 8
Rapport 1
Carnavalsviering,
kinderen om 12.00 uur uit!
Infootje 12

Koffie-uurtje aanstaande woensdag 12 februari 8.30 uur
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
koffie- uurtje is om 08.30 uur.
CARNAVALSVIERING OP SCHOOL
Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school. We
hebben er veel zin in! De kinderen mogen deze dag verkleed
naar school komen. We raden wel aan om losse onderdelen,
zoals zwaarden en geweren thuis te laten, want deze
kunnen gemakkelijk kwijt raken.
Let op: enkel serpentines zijn toegestaan (confetti,
partypoppers en serpentinespray zijn dus niet
toegestaan).
Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten georganiseerd.
Het wordt een feestelijke dag met het prinsenpaar en de
raad van 11!
De kinderen mogen deze dag hun fruit voor de
ochtendpauze gewoon meenemen naar school. Daarnaast zal
er iets lekkers worden geregeld voor de kinderen in het
thema van carnaval.

Om 12.00 uur is het feest voorbij en begint de
vakantie.
Wij wensen iedereen een fijn carnavalsfeest toe!
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MR
Zoals jullie weten stonden er verkiezingen voor de MR op de planning.
Doordat we geen aanmeldingen hebben gekregen is er gevraagd om de
zittingstermijn van Marloes Langers-Jansen te verlengen. Hier heeft zij
positief op geantwoord. Marloes zal zich de komende jaren, namens de oudergeleding,
blijven inzetten voor onze kinderen en onze school.
Mocht u vragen hebben of een onderwerp willen bespreken, namens de ouders staan Andy
Kennis en Marloes Langers-Jansen voor u klaar. Tevens zijn zij te benaderen via email:
mr@obstlange.nl

Kinder Bonte middag
Op zaterdag 8 februari is het kinder bonte middag van 13.30 tot 16.00 uur in
de Schaapskooi te Gastel.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen. Deze schalen zijn blijven liggen na de
kerstviering. Wie mist deze in de kast?

Uitnodiging receptie carnaval
Het jeugdprinsenpaar Sep en Lisa en jeugdvorst Luuk willen graag
iedereen uitnodigen voor hun receptie op zondag 16 februari van 18.00 tot
21.00 uur in de pintewipperstent op het St. Cornelisplein te Gastel.
Onder het motto van het jeugdprinsenpaar: Van de Heikant tot het Lang Bos, knallen
wij er op los!

Handvaardigheid
Wat hebben de kinderen samen hard gewerkt aan het winterlandschap.
De eerste week na de kerstvakantie zijn we in de klas gestart met
foto’s van verschillende landschappen in de winter. Er was een
techniekopdracht en er waren een aantal vaste opdrachten, maar in de
loop van de lessen kwamen er ook steeds meer eigen ideeën wat uiteindelijk resulteerde in
een prachtige wintertentoonstelling.
Volgende week gaan de kinderen 2 weken lang aan de slag met het
thema carnaval.
De kinderen van groep 6-7-8 die het leuk vinden mogen een “sokpop”
maken. Hiervoor zijn we op zoek naar (oude) vrolijke sokken.
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Na de carnavalsvakantie kunnen de kinderen die dat willen figuurzagen. Hiervoor zou het
fijn zijn als een vader of opa 1 of meerdere keren op een donderdagmiddag bij groep 6-7-8
(van 13.45 uur t/m 14.45 uur) zou kunnen helpen. Mocht u vragen hierover hebben of het
leuk vinden om te helpen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkrachten van groep 6-7-8.
Verder mogen de kinderen van groep 6-7-8 een fles meenemen en zijn we op
zoek naar oude boeken waar bladzijdes uit gescheurd mogen worden.
We gaan hiervan papier-maché paashazen knutselen.
Kinderen van groep 3-4-5 mogen een conservenblik (zonder etiket)
meenemen.
Mocht u de tentoonstelling gemist hebben, hierbij een aantal foto’s van wat de kinderen
samen gemaakt hebben.

Letterfeest groep 3
Op donderdag 30 januari j.l. werd er feest gevierd met de kinderen van
groep 3. We vierden dat deze kanjers alle letters hebben geleerd en nu
al echt kunnen lezen.
De kinderen lazen allemaal een stukje voor, lieten de aanwezige ouders
zien wat ze in de klas zoal doen en speelden samen een letterbingo. Hierna namen zij
allemaal hun letterdiploma in ontvangst. Wij zijn ontzettend trots op ze!
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OUD PAPIER
Op 29 februari 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 : Houbraken (Luuk) & van der Kruijs (Puck)

Koningsspelen
𝗛𝗘𝗟𝗣, 𝗛𝗘𝗟𝗣, 𝗛𝗘𝗟𝗣 𝗱𝗲 𝗖𝗿𝗮𝗻𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗰𝗸𝘀𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝘀𝗽𝗲𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻
𝗯𝗶𝗷𝗱𝗿𝗮𝗴𝗲!
De Cranendonckse Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle
(±600) basisschoolleerlingen van de groepen 6, 7 & 8 in de gemeente Cranendonck.
In 2020 vinden de Koningsspelen op vrijdag 17 april plaats. Deze dag bestaat uit sportieve
activiteiten, met plezier bewegen en natuurlijk een gezond Koningsontbijt.
Om alle activiteiten zonder en ook met luchtkussens, ontbijtjes, begeleiding, geluid en
zoveel zaken meer te kunnen blijven organiseren zoeken wij ieder jaar sponsoren.
Dit jaar hebben we een extra grote uitdaging aangezien onze vaste hoofdsponsor, de
Kiwanis, heeft besloten om andere evenementen te ondersteunen.
Vandaar dat wij een beroep doen op de Cranendonckse gemeenschap om zo toch eenzelfde
programma te kunnen aanbieden aan de kinderen!
Wilt u ons helpen om wederom een prachtig evenement
neer te zetten? Dan is dit de weg om het te doen! Ga naar
https://www.doneeractie.nl/help-de-cranendonckse-kon…/-41138
Wij willen u alvast bedanken voor uw support!
Met vriendelijke groet,
Namens Team ZuiderpoortEvents
Kinder Activiteiten Kempenmuseum
In de schoolvakanties organiseren wij, Kempenmuseum De Acht
Zaligheden te Eersel, altijd een leuke kindermiddag.
De kinderen kunnen dan van 13:30 – 17:00 uur knutselen en spelen.
Ook krijgen ze dan iets te drinken en een (gezond) hapje.
Tevens wordt er dan een rondleiding gegeven door de dan lopende tentoonstelling
(educatie). Deze middagen worden altijd druk bezocht door de kinderen met hun
ouders/verzorgers. U bent van harte welkom.
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Wij feliciteren… (vrijdag 7 feb t/m vrijdag 21 februari 2020)
Datum:
15 februari

Naam:
Enzo van den Broek

Leeftijd:
4

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB. Als bijlage vind u nog
- een poster over de kinder bonte middag
- IVN Foodwalk in Weert
- Uitnodiging receptie carnaval
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