INFOOTJE NR.14
Schooljaar 2018-2019

Maandag 1 april 2019

Agenda
Maandag
Vrijdag

8 april
12 april

Zaterdag
Dinsdag

13 april
16 april

Woensdag

17 april

Donderdag

18 april

MR vergadering
Koningsspelen. Continurooster: ALLE
LEERLINGEN OM 14.00 UIT!!!
Oud papier
Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7

CENTRALE EINDTOETS GR. 8 EN ENTREETOETS GR. 7
De centrale eindtoets voor groep 8
en de entreetoets voor groep 7
zullen starten op dinsdag 16 april.
We vragen om deze week geen
afspraken onder schooltijd te
plannen bij bv. dokter, tandarts, etc.

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. Een tussendoortje is niet nodig deze dag, evenals de lunch. Je
hoeft nergens voor te zorgen, dat doen wij!
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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.

OUD PAPIER
Op zaterdag 13 april 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 de Greef
Familie van de Laar

(Mathijs en Elze)
(Lotte)

Wij feliciteren… (ma. 1 t/m zo. 14 april 2019)
Datum:
6 april
7 april
9 april
12 april
14 april

Naam:
Lisa Kennis
Roos van Meijl
Floris van Cranenbroek
Linde Vlassak
Wes Nijsen

Leeftijd:
8
8
6
5
8

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

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

2

IVN CRANENDONCK
Lezing: Wilde bloemen en planten langs onze eigen wegen, paden
en akkers.
Dinsdag 16 april om 20.00 uur
Toon van Seggelen, natuurgids en wandelgids van ons IVN heeft zich
de laatste jaren heel intensief verdiept in wilde planten.
Het onderwerp van deze avond is dan ook: Wilde bloemen en planten langs onze eigen
wegen, paden en akkers.
De Flora van Nederland heeft deze planten gerangschikt in families. Planten hebben een
Nederlandse naam gekregen. 300 miljoen jaren geleden zijn alle planten en bomen
ontstaan vanuit de sporenplanten. Hoe heeft deze evolutie zich ontwikkeld?
Wat zijn de bijzonderheden en kenmerken van allerlei planten: zijn ze giftig, zijn ze
eetbaar, worden ze door insecten bezocht en waarom. Deze en andere vragen kunnen we
met Toon bespreken. Toon illustreert zijn verhaal met zelf gemaakte foto’s.
Voor iedereen die iets meer wil weten over bloemen en planten zal dit een leuke en
informatieve avond zijn.
Alle belangstellenden zijn welkom, er is geen entree.
Locatie IVN Cranendonck Hoge weg 1a 6026 RW Maarheeze.
Graag aanmelden bij:
mariaalders05@gmail.com
tel: 0495-591973

ROMRIJTEN CLINICS: GRATIS SPORTLESSEN VOOR KINDEREN

Hockeyclub Cranendonck (HCC) en Tennis Club Maarheeze (TCM) vinden het belangrijk dat
kinderen op jonge leeftijd lekker sporten en beide clubs bieden nu een gezamenlijk traject
aan, de zogenaamde ROMRIJTEN CLINICS.
Niet kiezen, lekker alles uitproberen gratis Romrijten-clinics Kinderen van 5 tot 9
jaar.Gratis kennismaken met tennis en hockey. Na de vier Romrijten-clinics volgt meer
informatie over het afsluitende H&T Sport toernooi en is er een speciale aanbieding voor
vervolglessen en de mogelijkheden van een gezamenlijk lidmaatschap: het ‘Romrijten
Abonnement’.
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De clinics zijn opgebouwd uit 40 minuten tennisles, een korte pauze en 40 minuten
hockeytraining.
De trainingen vinden plaats op woensdag 10 april, 17 april, 8 mei en 15 mei van 17.30 tot
19.00 uur.
De introductieperiode is natuurlijk geheel vrijblijvend, maar we rekenen er wel op dat de
kinderen alle vier de trainingen aanwezig zijn.
Sporten is leuk en gezond! HCC en TCM zijn buren op Sportpark de Romrijten in Maarheeze
en werken al vele jaren prettig samen. Deze samenwerking krijgt nu ook een sportieve
insteek, met voordeel voor de jongste inwoners van Cranendonck en hun ouders. Door
samen te werken, ontstaat de mogelijkheid om beide sporten te beoefenen tegen een zeer
aantrekkelijk tarief.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Woensdag 3 april organiseren HCC en TCM van 17.30 tot 18.15 een speciale
informatiebijeenkomst. Hierin wordt de opzet van de clinics en het Romrijten Abonnement
uitgelegd, zijn de trainers aanwezig om kennis te maken, vertellen we wat nodig is om
mee te doen (sportkleding is prettig, materialen kunnen geleend worden) en hoe het
bijvoorbeeld geregeld is met begeleiding en verzekering.
Wilt u meer weten over de informatiebijeenkomst of wilt uw kind(eren) direct aanmelden?
Stuur dan een mail naar tc@hccranendonck.nl.
Voordelen Romrijten Clinics & Abonnement
• Ontdek hoe leuk sporten is
• Gratis kennismaken met meerdere sporten
• Gelijkertijd hockey en tennis ontdekken
• Ouders hebben mogelijkheid zelf een balletje te slaan terwijl de kinderen sporten
(nuttige met aangename te combineren)
Met sportieve groet,
namens TCM en HCC
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