INFOOTJE NR.13
Schooljaar 2018-2019

Maandag 18 Maart 2019

Agenda
Vrijdag
Zondag

22 maart
31 maart

SCHOOLFOTOGRAAF
Van zaterdag op zondag zomertijd,
klok gaat 1 uur vooruit !
https://www.kalender365.nl/zomertijd_en_wintertijd.html

SCHOOLFOTOGRAAF
Vrijdag 22 maart komt de schoolfotograaf
Foto Koch van 8.45 tot 12.00 uur.
Allereerst zullen de peuters op de foto
gaan en daarna de broertjes-zusjes
(schoolgaand op 't Lange). Hierna zullen
groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8 op
de foto gaan.
Denk er vrijdag aan om je allermooiste glimlach mee te brengen ☺

KOFFIE-UURTJE
Afgelopen woensdag was er weer een koffie-uurtje. Dank aan alle ouders die weer
aanwezig waren. Er is gesproken over lopende zaken en ook over het 'geloof in eigen
kunnen' bij onze leerlingen en hoe dit bijdraagt tot het leerproces van de leerlingen en hun
motivatie om te leren.
Het volgende koffie-uurtje is op woensdag 8 mei (de eerste woensdag na de meivakantie)
van 11.00 tot 12.00 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd.

BOOMFEESTDAG
Op woensdag 13 maart 2019 was het Boomfeestdag. We gingen met de auto naar de
Boomfeestdag. Dit jaar was het bij het AZC in Budel. Eerst moesten we bomen planten.
Omdat het erg modderig was zakten veel ouders en kinderen weg in de modder. Toen
uiteindelijk iedereen uit de modder was konden we bomen gaan planten. We moesten
beuken-, linde- en kersenbomen planten. We moesten de bomen in tweetallen planten.
Toen we klaar waren met bomen planten gingen we spelletjes spelen in het bos. Er waren
4 spelletjes. Het was die dag heel koud met veel regen, dat was wel jammer. Maar het was
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alsnog gezellig. Op het einde kregen we chocomelk en een stukje cake. Daarna gingen we
terug naar school en daar mochten we thee drinken.
Groetjes Niene, Emma en Milou

NIEUWE TEAMLEDEN
Zoals u waarschijnlijk al is opgevallen hebben we sinds een paar weken een nieuwe
conciërge op 't Lange. Zijn naam is Jan van Leuken en zal hier op donderdagochtend van
8.00 tot 12.00 uur op school zijn. Daarnaast is afgelopen week Birgit van den Berg
begonnen als administratief medewerkster. Haar werkdag is op vrijdagmiddag van 12.00
tot 16.00 uur. We zijn zeer blij dat Jan en Birgit ons team komen versterken en we hopen
dat u hen ook van harte welkom heet.
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KONINGSSPELEN
Vrijdag 12 april is het zover, dan staan de Koningsspelen weer op het programma! Dit jaar is het
thema van de Koningsspelen: water drinken. We hopen dat deze dag de zon zich flink laat zien.
Deze dag hebben we een continurooster. De kinderen zijn om 14.00 uur uit!
Groep 1 t/m 5
De voorbereidingen voor de spellenochtend op school zijn al in volle gang. Het is leuk als de
kinderen een oranje accent toevoegen aan hun kleding.
De kinderen van groep 1 t/m 5 worden om 8.30 uur op school verwacht met een lege maag, want
we gaan op school ontbijten. Je hoeft nergens voor te zorgen, dat doen wij! Jullie hoeven ook
geen lunchpakket mee te nemen. Ervaring leert dat er altijd veel te veel wordt geleverd tijdens
het ontbijt; daar kunnen we ook lekker van lunchen! Ook een tussendoortje is niet nodig deze
dag.
Voor de spellenochtend van groep 1 tot en met 5 zijn we nog op zoek naar een aantal ouders
die een groepje kinderen wil begeleiden tijdens de spelletjes. Heeft u zin en tijd om mee te
helpen? Graag aanmelden voor donderdag 28 maart bij juf Yvonne.
Groep 6-7-8
Voor de alle kinderen van groep 6-7-8 uit de gemeente Cranendonck is weer een sportieve
ochtend georganiseerd op het sportpark in Budel. Samen met 2 hulpouders zal juf Ascha die
ochtend met de kinderen naar Budel fietsen. Alle kinderen worden die dag dus op de fiets op
school verwacht. De precieze vertrektijd horen jullie nog. We hopen dat we ook dit jaar weer
mogen genieten van een lekker zonnetje. Het belooft weer een geweldige dag te worden.
De kinderen van groep 6-7-8 ontbijten thuis. Tijdens de Koningsspelen krijgen zij het aangeboden
‘Koningsontbijt’ aangeboden als tussendoortje. Rond het middaguur zal groep 6-7-8 weer
terugfietsen naar school. Zij hoeven geen lunch mee te nemen, daar zorgen we op school voor.
Een eigen flesje water voor tussendoor is wel fijn.
Als school hebben we de vraag gekregen om hulpouders aan te leveren tijdens het sportieve
programma van groep 6-7-8. Als ouder begeleid je dan een spel voor alle deelnemende
groepen. Heeft u zin en tijd om mee te helpen? Graag aanmelden vóór donderdag 28 maart
bij juf Yvonne.

Wij feliciteren… (ma. 18 t/m zo. 31 maart 2019)
Datum:
19 maart
25 maart

Naam:
Saar Vermeulen
Daisy Heesen

Leeftijd:
8
12

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange

OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416

3

EDUCATIEPROGRAMMA’S EN ONTDEKKINGSTOCHTEN
Strabrechtse heide Durf jij het aan...
Kies je voor de Heide expeditie Salamander,
of voor de Natuursprong (spelen tot je groen ziet)
Het Kabouterpad of een spannend Blote Voetenpad in de zomer je
kunt meer informatie over dit alles terugvinden in onderstaande
link:
https://www.natuurpoorten.nl/uploads/media/5af2b34bb1d11/sbb-wervingsfolderstrabrechtse-heide-apr17-def.pdf?v1
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