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INFOOTJE NR. 11 
Schooljaar 2020-2021 
 

                       Vrijdag  25 juni 2021 
     

Agenda 
 
 

Dinsdag 13 juli Schoolreisje 

Vrijdag 16 juli Afscheid Juf Heidi 

Dinsdag  20 juli Doorschuifochtend 

Dinsdag 20 juli Meester- en juffenmiddag 

Vrijdag 23 juli Kinderen om 12.00 uur uit 

Maandag 26 juli t/m 3 
sept 

Zomervakantie 

Donderdag 29 juli Meester Stijn jarig 

 
 

Overblijven Schooljaar 2021 -2022 
 
Om te inventariseren hoe het overblijven er komend jaar uit gaat zien. Willen we 
van iedereen weten welke kinderen overblijven en op welke dagen. U kunt dit per 
mail doorgeven aan Birgit: administratie@obstlange.nl 

 
 

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. 

 

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. 
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Afscheid Juf Heidi 
 
Beste ouders/verzorgers, 

En nu is het dan zover! 

Stoppen met “juf” zijn. 

Zoals velen van jullie weten denk ik er al heel wat jaren over om eens te gaan stoppen in 

het onderwijs. Toch stelde ik die beslissing jaar na jaar uit. Dit omdat  het werken met 

jullie kinderen mijn passie is, mijn geluk en plezier. Bijdragen aan hun ontwikkeling en er 

ieder jaar samen met de kinderen, mijn collega’s en u als ouder een fijn schooljaar van te 

maken. 

Nu heb ik dan toch de beslissing genomen. Inmiddels heb ik de leeftijd van 60 jaar bereikt, 

na 41 jaar voor de groep (waarvan 31 in Gastel) is het  tijd om te stoppen. Ik weet dat het 

een juiste beslissing is, maar missen ga ik het zeker. Ik heb altijd mogen werken met een 

groep geweldige mensen om me heen, collega’s, maar zeker ook u als ouders. Ik wil jullie 

als ouders dan ook bedanken dat wij altijd kunnen rekenen op jullie geweldige inzet voor 

de school. Hardwerkende en meedenkende mensen die de school een warm hart 

toedragen. Een geweldige inzet bij allerlei festiviteiten, rommelmarkten, realiseren 

schoolplein, hulp handvaardigheid, musical enz. enz. Ouders, OR en MR-leden, opa’s, 

oma’s etc. bedankt!!                                                                                                                                                

Maar naast collega’s en ouders heb ik gedurende al die jaren met heel veel kinderen 

mogen werken. Wat heb ik hiervan genoten! Ik heb vele mooie herinneringen gemaakt! Ik 

hoop dan ook dat ik velen nog eens zie of spreek om te horen hoe het met ieder gaat. 

Nu is het dan definitief, het afscheid. En daarna? Genieten van nog meer vrije tijd! Ik wens 

ieder het aller, allerbeste! 

Heidi 

Uitnodiging Rapportgesprekken 
 
Alle ouders van de groepen 1 t/m 7 ontvangen komende week de planning voor 
de rapportgesprekken, voor groep 8 zijn geen rapportgesprekken meer gepland. 
Deze zullen ook fysiek op school plaats vinden. Mocht u de voorkeur hebben om 
deze gesprekken toch digitaal te willen doen dan is dat uiteraard ook mogelijk. 

 

Kamp Groep 8 
 
Wat een geluk, het kamp kan doorgaan. 
Groep 8 gaat 1 en 2 juli op kamp. We hopen op mooi weer. 
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OUD PAPIER 
 
Op zaterdag 24 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 :  Verhoeven (Freek) & van Dommelen (Mats) 
 

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021 /2022 
 

Ma 25 t/m vr 29 okt 2021 Herfstvakantie 

Ma 27 dec 2021 t/m vr 7 jan 2022 Kerstvakantie 

Ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022 Carnavalsvakantie 

Ma 18 apr 2022 2e paasdag 

Ma 25 apr t/m 6 mei 2022 Meivakantie 

Do 26 + vrij 27 mei 2022 Hemelvaart 

Ma 6 juni 2022 2e pinksterdag 

Ma 25 juli t/m vr 2 sept 2022 Zomervakantie 

 
 
Studiedagen 
 

Ma 20 september 2021 Studiedag (kermis Gastel) 

Di 5 oktober 2021 RBOB studiedag 

Ma 6 december 2021 Studiedag 

Ma 21 Februari 2022 Studiedag 

Do 23 juni 2022 Studiedag 

 
Lesvrije middagen 
 

Vrijdagmiddag 22 oktober 2021 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 24 december 2021 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 25 februari 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 22 april 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

Vrijdagmiddag 22 juli 2022 Leerlingen om 12.00 uur uit 

 
 
 

Wij feliciteren… (01 juli t/m vrijdag 31 juli 2021) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

2 juli Maxim Beelen 4 

4 juli Niene Vermeulen 13 

7 juli Lars Melis 13 

22 juli Jelte Vlassak 10 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
 
Team OBS ’t Lange 
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De laatste twee weken sluiten we feestelijk af! 

 
Schoolreisje 

Dinsdag 13 juli 

Op dinsdag 13 juli gaan we op schoolreisje. Op donderdag 8 juli zullen 
we de kinderen vertellen waar we naartoe gaan. Op vrijdag 9 juli krijgen 
de kinderen hun schoolshirt mee naar huis wat ze op de dag van het 
schoolreisje aan moeten doen. Deze dag zullen we rond 17.00 uur terug 
zijn op school. 
 

 
Afscheid juf Heidi 

Vrijdag 16 juli 
 

 
 

Juf Heidi neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid van OBS ’t 
Lange. Zij gaat dan met pensioen. Op deze dag zullen we haar afscheid 
feestelijk vieren. 

 

 
Doorschuifochtend  

Dinsdag 20 juli 
 

 
 
Op dinsdagochtend 20 juli staat de doorschuifochtend gepland. De 
kinderen gaan dan kennis maken met hun toekomstige groep.  

 
 

 
Meester- en 

juffenmiddag 
Dinsdag 20 juli 

 
Deze middag zullen de meester en juffen van onze school hun 
verjaardag vieren in de klas. Een feestelijke middag dus! Iedere 
leerkracht bepaalt voor haar eigen groep hoe deze middag eruit zal 
zien. In iedere groep zal de middag in ieder geval feestelijk geopend 
worden met een feestkring. De kinderen kunnen de leerkracht dan 
feliciteren. Vaak willen de kinderen een cadeautje geven aan de juf, dit 
kan bijvoorbeeld een eigen gemaakte tekening of knutselwerkje zijn. 
Een aardigheidje voor de meester of juf mag, maar is zeker niet 
verplicht. We gaan er een feestelijke middag van maken!  
 

 

 
Musical groep 6-7-8  
Donderdag 22 juli 

 
Op donderdagmiddag 22 juli zal groep 6-7-8 de musical ‘Torenhoog’ 
opvoeren voor de kinderen van groep 1 t/m 5.  
 
Ook willen we de musical natuurlijk voor de ouders opvoeren.  
Een musical is toegestaan mits volwassenen daarbij onderling 1,5 meter 
afstand kunnen houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel 
toeschouwers kunnen komen kijken. We gaan kijken hoe we dit vorm 
gaan geven. In de komende week volgt hier meer informatie over naar 
de desbetreffende ouders. 

 


