INFOOTJE NR. 12
Schooljaar 2019-2020
Agenda
Maandag
Zaterdag
Maandag

Vrijdag 21 februari 2020
24 februari
29 februari
2 maart

Maandag
Vrijdag
Maandag

2 maart
6 maart
9 maart

Dinsdag

10 maart

Start voorjaarsvakantie
Oud papier
Deze week oudergesprekken groep 1
t/m 7
20.00 uur OR vergadering
Infootje 13
Ouderavond over Week van de
Lentekriebels
19.00 uur MR vergadering

Handvaardigheid thema Pasen
Na de carnavalsvakantie gaan de kinderen van groep 6-7-8
voor Pasen figuurzagen. Hiervoor zou het fijn zijn als een
vader of opa, 1 of meerdere keren op een
donderdagmiddag 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 (niet te groot) en
zijn we op zoek naar oude boeken waar bladzijdes uit gescheurd mogen worden
(o.a. leesboeken, stripboeken, muziekboeken). We gaan hiervan papier-maché
Paashazen knutselen.
Kinderen van groep 3-4-5 mogen een leeg en schoon conservenblik (zonder etiket)
meenemen.
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Carnavalskrant
De kinderen van groep 6-7-8 hebben samen een carnavalskrant
gemaakt. Deze treft u aan als bijlage.

Week van de Lentekriebels (16 t/m 20 maart 2020)
Dit jaar doet onze school mee aan de Week van de
Lentekriebels in de week van 16 t/m 20 maart 2020.
Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle
groepen op school.
Wij willen u graag uitnodigen op maandag 9 maart 2020 om 19.30 uur voor
de ouderavond die in het kader van dit project wordt georganiseerd. De school
wordt hierin ondersteund door de GGD. Mevrouw Emmy Thijssen en
Ilse Knoops (GGD consulenten) zullen de ouderavond verzorgen. Tijdens deze avond
krijgt u te horen wat er op school gebeurt in de projectweek en krijgt u handvatten
om uw kind(eren) thuis te begeleiden.
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)
Informatieavond GGD
Op donderdag 5 maart organiseert de GGD Brabant-Zuidoost een
informatieavond voor ouders van kinderen die regelmatig in bed
plassen. U bent dan van harte welkom in het auditorium van het
Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vanaf 19.45 uur is de inloop
en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur
duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Voorstelling de Smeltkroes
Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes jeugd te Maarheeze
organiseert op zondag 15 maart haar vierde voorstelling van
dit seizoen. Voor slechts € 4 kunnen kinderen op deze
ochtend genieten van een interactieve voorstelling vol
verrassingen en muziek.
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Wij feliciteren… (vrijdag 21 feb t/m vrijdag 6 maart 2020)
Datum:
25 februari
27 februari

Naam:
Bas Kirkels
Lore Jaspers

Leeftijd:
8
7

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB. Als bijlage vind u nog
- Extra info over de informatieavond van de GGD over bedplassen
- Persbericht de Smeltkroes voorstelling
- Carnavalskrant
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