INFOOTJE NR.12
Schooljaar 2018-2019

Maandag 25 februari 2019

Agenda
Vrijdag
Maandag
Woensdag

1 maart
11 maart
13 maart

Carnavalsviering 12:00 uur start de
voorjaarsvakantie
08:30 uur einde voorjaarsvakantie
Koffie uurtje aanvang 11:00 uur

VOORLEESKAMPIOENSCHAPPEN CRANENDONCK
Op vrijdag 22 februari 2019 heeft Sem uit groep 8 onze school
vertegenwoordigd in de voorleeskampioenschappen van
Cranendonck. Als voorleeskampioen van onze school nam hij het
in de Smeltkroes op tegen 8 andere voorleeskampioenen. Als klas
gingen wij natuurlijk mee om hem aan te moedigen.
Helaas was een andere kandidaat nog net iets beter en ging Sem
er niet met de winst vandoor.
Wij zijn als school echter ontzettend trots op onze kampioen!
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CARNAVALSVIERING OP SCHOOL
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school! We hebben er veel zin in!
De kinderen mogen verkleed naar school komen. We raden wel aan om losse onderdelen
zoals zwaarden, geweren etc. thuis te laten want deze kunnen gemakkelijk kwijt raken.
De juffen en de OR hebben met heel veel plezier verschillende activiteiten voor de
kinderen georganiseerd. Het wordt een feestelijke dag en de raad van 11 en het
prinsenpaar komt langs!
Kinderen mogen serpentine meenemen om de feestvreugde te vergroten maar losse
confetti en partypoppers mogen niet mee naar school.
Om 12.00 uur is het feest voorbij en begint de vakantie.
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KOFFIE-UURTJE
Op woensdag 13 maart is er weer een
koffie-uurtje van 11.00 tot 12.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
Net zoals vorige keer wil ik graag met u van
gedachten wisselen over praktische zaken
op school en over onderwijs
in het algemeen.
Daarnaast wil ik graag met u praten over
mogelijkheden om het leerproces voor de
kinderen meer inzichtelijk te maken.
Ik zou het fijn vinden als u van te
voren aangeeft of u erbij zult zijn.
Graag aanmelden voor het koffie uurtje via info@obstlange.nl

OUD PAPIER
Op zaterdag 2 maart 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 zijn:
Familie Kennis
Familie van Asten

(Lisa en Femke)
(Ninthe en Sam)

Wij feliciteren… (ma. 25 februari t/m zo. 17 maart)
Datum:
25 februari
27 februari

Naam:
Bas Kirkels
Lore Jaspers

Leeftijd:
7
6

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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WORD VRIJWILLIGER VAN TEAMUP!
Gezocht: sport-, spel- en dansbegeleiders voor gevluchte kinderen
in nederland
TeamUp, een gezamenlijk project van War Child, Save the Children en UNICEF Nederland
voor gevluchte kinderen in Nederland is hard op zoek naar professionele en enthousiaste
vrijwilligers!
TeamUp biedt gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten aan kinderen
tussen de 6 en 18 jaar in Nederlandse opvanglocaties. Zo kunnen kinderen zich
ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Vrijwilligers
spelen hierbij een cruciale rol. Als vrijwilliger van TeamUp faciliteer je drie uur per week
de sport-, spel- en dansactiviteiten voor kinderen van 6 tot 18 jaar op een locatie bij jou in
de buurt.
WE ZOEKEN JOU!
Wil jij drie uur per week gevluchte kinderen in Nederland begeleiden op een locatie bij jou
in de buurt? Word dan vrijwilliger van TeamUp. Je wordt getraind en begeleid door
TeamUp.
Jouw profiel Als vrijwilliger van TeamUp is het belangrijk dat je een relevante opleiding of
aantoonbare ervaring hebt op het gebied van pedagogiek, onderwijs, sport, spel en/of
dans gericht op kinderen. Ook is het belangrijk dat je ruime ervaring hebt in het
organiseren en uitvoeren van recreatieve activiteiten voor kinderen. Ben jij 21 jaar of
ouder en herken jij jezelf in dit profiel? Neem dan snel een kijkje op onze website. Wil jij
drie uur per week gevluchte kinderen in Nederland begeleiden op een locatie bij jou in de
buurt? Word dan vrijwilliger van TeamUp. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp.
Ontwikkel jezelf TeamUp geeft je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.
Voordat je aan de slag gaat, word je door TeamUp getraind. De training richt zich op de
achtergrond van de kinderen, de problemen waar ze tegenaan lopen en wat je kan doen
wanneer je dit signaleert. Bovendien word je getraind in het faciliteren van de
gestructureerde recreatieve sport-, spel- en dansactiviteiten volgens onze methodiek. Ook
als je van start bent gegaan, zullen er aanvullende trainingen plaatsvinden. Daarnaast
organiseren we evenementen om ervaringen uit te wisselen met andere vrijwilligers,
omdat wij geloven dat we veel van elkaar kunnen leren.
http://www.sollicitatieteamup.nl/
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SJORS SPORTIEF
Hé allemaal, Heb je dit schooljaar al meegedaan aan Sjors Sportief & Sjors Creatief of kon
je nog niet goed kiezen? Tot aan de zomervakantie zijn er nog een heleboel activiteiten
die je kunt proberen! kijk op www.sjorssportief.nl voor ALLE activiteiten.
Sjors Sportief & Sjors Creatief

Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes jeugd te Maarheeze organiseert op
zondag 17 maart haar laatste voorstelling van dit seizoen.
Voor slechts 4 euro kunnen kinderen op deze ochtend genieten, maar
ook actief meedoen met deze magische goochelshow.

Zondag 17 maart I 11.00uur I € 4,- I van 4-12 jaar

De Magische Wereld
van Tjikkoen – Jasper Oberon
Tjikkoens vader is schoenpoetser en kijkt altijd naar
de voeten van de mensen. Maar Tjikkoen wil geen
schoenen poetsen en kijkt liever naar de ogen van de
mensen, die vertellen verhalen. Op een dag ontmoet hij de Drakenvrouw en zij leert hem
dat er ook een andere wereld is... een magische wereld.
Nu reist Tjikkoen de hele wereld over en komt ook bij jou om zijn trucs en illusies te laten
zien! Dus… kom kijken naar Goochelaar Jasper Oberon die je vol vrolijke verhalen
meeneemt naar een betoverende wereld!
Wil je op de hoogte blijven van onze jeugdvoorstellingen; bekijk en like  dan onze
facebookpagina

Jeugdvoorstellingen AK Smeltkroes
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BEDPLASSEN, DAAR WIL JE TOCH VANAF!
Informatieavond GGD 's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf,
als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 maart een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen. Zindelijk worden is een leer- en
rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt. De meeste kinderen zijn
tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in Nederland plassen
nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind
kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt
u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende
manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken. U bent van harte welkom op
dinsdag 12 maart in het St.Annaziekenhuis in Geldrop. 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. Aanmelden Wilt u de informatieavond
bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl.
Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector
Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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