INFOOTJE NR. 16
Schooljaar 2018-2019

Maandag 13 mei 2019

Agenda
Dinsdag
Zaterdag

21 mei
25 mei

Muzikale presentatie voor groep 6-7-8
Oud papier

MUZIKALE PRESENTATIE GROEP 6-7-8
Op dinsdag 21 mei aanstaande zal er een muzikale presentatie
gegeven worden door de leerlingen uit groep 6/7/8 in
samenwerking met ons, als studenten van de Academie voor
Muziekeducatie aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in
Tilburg. Afgelopen schooljaar hebben wij stage gelopen op OBS ‘t
Lange. De laatste weken hebben we verschillende muzikale
activiteiten voorbereid met de leerlingen. We willen dit graag
laten zien aan u!
Wie: Ouder(s)/verzorger(s) van groep 6-7-8.
Waar: OBS ’t Lange
Datum: 21 mei 2019
Tijd: 13:45 uur Duur: +/- 60 minuten
Graag nodigen wij u uit om uw kind(eren) te komen bewonderen! Wij hebben er zin in!!

VERSLAG OVER DE MIDDELEEUWEN DOOR GROEP 3-4-5
Dinsdag zijn we naar de middeleeuwen geweest en je kon er touwtrekken en we hebben
veel geleerd en je kon vechten tegen de ridder en het was super leuk.
Puck en Roos
We waren ook bij boer Teunes met zijn luie vrouwen en we mochten meel malen en
de pitjes slaan.
Lisa en Gijs
Dinsdag zijn we naar de middeleeuwen geweest het was super leuk we hebben een
wedstrijd touwtrekken gedaan en we hebben zwaard gevochten we zijn bij de priester
geweest met zij kerkrat de rat zij allemaal grappige geheimen en we hebben geleerd hoe
het vroeger was.
Saar en Isa L.
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VERKIEZINGEN OUDERRAAD
De ouderraad organiseert jaarlijks tal van activiteiten samen met het team en denkt over
diverse schoolzaken mee. Dit jaar zijn 4 leden aftredend: Ron Vaes, Rian Vanlier, Diana
Melis en Gerrit Verhoeven. Deze leden hebben aangegeven zich wederom verkiesbaar te
stellen. Gelukkig kunnen de ouderraad en het team bij de organisatie van de activiteiten
rekenen op steun van vele andere ouders/verzorgers. Wil jij ook deel gaan uitmaken van
de ouderraad dan kun je je aanmelden. Dit kan tot 1 juni a.s. via
leonieheesen@gmail.com.

INVENTARISATIE OVERBLIJVEN
Het duurt nog even maar achter de schermen zijn we alweer druk bezig om het schooljaar
2019-2020 vorm te geven. Zo ook voor wat betreft het overblijven. Wij willen graag
inventariseren welke kinderen komend schooljaar gaan overblijven en op welke dagen.
Daarnaast willen we jullie ook vragen om door te geven of jullie overblijfouder kunnen zijn
en op welke dagen. Deze gegevens kunnen gemaild worden naar onze overblijfcoördinator
Femke Robben:dennisenfemke@hotmail.nl. Graag ontvangt zij de volgende gegevens
van jullie:
Naam kind(eren):
Dag(en):
Naam overblijfouder:
Dag(en) overblijfouder:
Kennen jullie andere mensen die het leuk vinden om tegen een kleine vergoeding (€4,50
per keer) te helpen als overblijfkracht, dan hoort Femke dit ook graag. Ook opa's, oma's of
andere bekenden zijn van harte welkom! Door allemaal een steentje bij te dragen kunnen
we de kosten voor het overblijven zo laag mogelijk houden.

OUD PAPIER
Op zaterdag 25 mei 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 Vanlier
Familie van Kessel

(Joep)
(Isa)

Wij feliciteren… (ma. 13 t/m zo. 26 mei 2019)
Datum:
14 mei

Naam:
Liam Wijen

Leeftijd:
5

Wij wensen Liam een hele fijne verjaardag toe!
Team OBS ’t Lange
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BLOEMENWANDELINGEN
In de maand mei kan iedereen die daar belangstelling voor heeft
weer met de Wandelwerkgroep van het IVN Cranendonck op pad om
op zoek te gaan naar bloemen in de natuur in en rondom
Cranendonck. De wandelingen zijn niet meer allemaal op
woensdagavond, zoals de afgelopen jaren. Nu hebben we gekozen
voor maandag, dinsdag en woensdagavond. De laatste wandeling
is op donderdagmiddag, het is dan Hemelvaartsdag. Het thema van
de wandelingen blijft bloeiende bloemen maar bij elke wandeling komt daar een ander
thema bij. Deelname is zoals altijd gratis, aanmelden is niet nodig, de wandelingen starten
om 19.00 en 13.30 uur. Wie mee wil rijden kan in Maarheeze een half uur van tevoren
instappen op de parkeerplaats naast het Kruidvat aan de Stationsstraat, met uitzondering
van de wandeling in het Klaterspeelbos.
Dinsdag 14 mei: bloemen en bomen, wandeling door het Klaterspeelbos in Maarheeze.
Start om 19.00 uur aan de zandweg naast het verbrande bosperceel, zijweg van de
Sterkselseweg, net voor de bocht naar de spoorwegovergang.
Woensdag 22 mei: bloemen en kunst, wandeling door de Kloostervelden van Providentia.
Start om 19.00 uur bij de hoofdingang van Providentia aan de Albertlaan in Sterksel.
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag, bloemen en insecten: wandeling door het Dommeldal
in Heeze. Start om 13.30 uur op de parkeerplaats van de Strabrechtse Heide aan de Rul.
Nog vragen: bel met 0495 – 592276, Nel Meulman.

GEZINSFIETSTOCHT MET OPEN DAG BIJ 4 BEDRIJVEN
ZLTO afdeling Groote Heide organiseert op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 haar jaarlijkse
fietstocht. Tijdens deze fietstocht kun je een kijkje nemen bij 4 agrarische bedrijven. Op
iedere locatie wordt er voor de deelnemers voor een hapje en/of drankje gezorgd.
Inschrijfkosten: € 7,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar € 4,-)
Opgeven voor de fietstocht kan via zltogrooteheide@zlto.nl of via 040-2060856 door het
inspreken van het antwoordapparaat. Graag bij opgave het aantal deelnemers vermelden.
Het startpunt is op het ruiterterrein aan De Branten in Soerendonk (nabij sportpark De
Braken). Hier worden de routebeschrijvingen uitgedeeld na betaling van de inschrijfkosten.
Er kan gestart worden tussen 11.00 en 13.00 uur. De deelnemende bedrijven zijn tot 17.00
uur te bezoeken.
Bij ons kunt u een kijkje komen nemen bij de rose kalveren en zijn de machines te
bezichtigen die wij gebruiken voor de akkerbouw.
Tot ziens op onze open dag.
Familie Houbraken – Vlassak
Kluisweg 17, Gastel

De andere deelnemende bedrijven zijn een aardappelteler, een melkveebedrijf en een
wijngaard.
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