INFOOTJE NR. 12
Schooljaar 2020-2021

Vrijdag 23 juli 2021

Agenda
Maandag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Maandag

26 juli t/m 3
sept
29 juli
18 augustus
25 augustus
14 september
20 september

Zomervakantie
Meester Stijn jarig
Juf Susan jarig
Juf Birgit jarig
Juf Debbie jarig
Studiedag

Nieuwe overblijf coördinator
Wij zijn blij te melden dat we een nieuwe overblijf coördinator hebben
en dit is: Silvy Verhoeven- Boonen.

Overblijfouders gezocht
We zijn voor komend schooljaar tevens aan het inventariseren wie zich komend
schooljaar wil opgeven als overblijfouder.
Mocht u zich hiervoor willen aanmelden, dan kan dit door een berichtje te sturen naar
Silvy Verhoeven- Boonen: silboonen@gmail.com (Mocht u zich al bij Femke hebben
opgegeven dan hoeft u niets meer te doen).

Opgeven voor helpen bij de Rommelmarkt
Mocht u willen helpen bij de rommelmarkt dan kunt u zich opgeven via onderstaande link
https://forms.gle/3j9GEdKmwLuUuoWX6

Als u zich op 13 juli hebt ingeschreven wilt u zich dan opnieuw aanmelden?
Er zat nog een technische fout in het aanmeldformulier, dit was op 14 juli weer verholpen
dus als u zich na 13 juli heeft opgegeven hoeft u niets te doen.
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.
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Hulpouders : Verhoeven (Freek) & van Dommelen (Mats)
Beste ouders en verzorgers,
Aan het einde van dit bizarre schooljaar wil ik mede namens het team
iedereen die de leerlingen dit jaar hebben geholpen hartelijk bedanken. In
de thuisperiode met het onderwijs op afstand hebben we er samen voor
kunnen zorgen dat de ontwikkeling van jullie kinderen niet stil heeft gestaan.
Hopelijk kunnen we deze periode van coronamaatregelen snel achter ons laten en kunnen
we na de vakantie starten met een “normaal” schooljaar.
Op maandag 6 september staan we allemaal weer klaar voor jullie kinderen en verwachten
iedereen met mooie vakantieverhalen weer terug in zijn nieuwe groep. Maar nu eerste
genieten van een welverdiende vakantie!
Vriendelijke groeten,
Stijn Kuipers
Locatiedirecteur OBS ’t Lange

Een teek? Pak 'm beet! (een bericht namens de GGD)
Als je kind lekker buiten heeft gespeeld, kan hij gebeten zijn door een teek zelfs in je eigen tuin. En als die de ziekte van Lyme bij zich draagt, kan dat
nare gevolgen hebben. Controleer je kind dus goed op teken.
Maar hoe herken je een tekenbeet? Wat kan het gevolg zijn van zo'n beet? Wanneer moet
je jezelf en je kind controleren en hoe verwijder je het beestje? Kijk voor de belangrijkste
punten in de folder van het RIVM (zie bijlage).
Wij feliciteren… (01 aug t/m 30 sept 2021)
Datum:
5 augustus
14 augustus
17 augustus
21 augustus
25 augustus
28 augustus
28 augustus
29 augustus
3 september
5 september
7 september
18 september
23 september

Naam:
Rein Bogers
Isaure Boulanger
Joep Vanlier
Mats van Dommelen
Lucas Cebrian
Mathijs de Greef
Femke Kennis
Sam van Asten
Ties Hollander
Daphne Clement
Mila Levels
Lena Beerten
Ries Davits

Leeftijd:
4
11
10
6
6
9
9
10
6
4
6
12
7

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
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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
Ma 28 feb t/m vr 4 maart 2022
Ma 18 apr 2022
Ma 25 apr t/m 6 mei 2022
Do 26 + vrij 27 mei 2022
Ma 6 juni 2022
Ma 25 juli t/m vr 2 sept 2022

Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen
Ma 20 september 2021

Studiedag (kermis Gastel)

Di 5 oktober 2021
Ma 6 december 2021
Ma 21 Februari 2022
Do 23 juni 2022

RBOB studiedag
Studiedag
Studiedag
Studiedag

Lesvrije middagen
Vrijdagmiddag 22 oktober 2021

Leerlingen om 12.00 uur uit

Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag
Vrijdagmiddag

Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur
Leerlingen om 12.00 uur

24 december 2021
25 februari 2022
22 april 2022
22 juli 2022

uit
uit
uit
uit

Deze dagen / vakanties staan inmiddels ook op de website en in de app.
Fijne vakantie allemaal en tot 6 september!
Team OBS ’t Lange
NB:
- Folder GGD Tekenbeet
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