INFOOTJE NR. 17
Schooljaar 2018-2019

Maandag 27 mei 2019

Agenda
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag

28 mei
30 mei
31 mei
3 juni
4 juni

Woensdag
Vrijdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

5 juni
7 juni
9 juni
10 juni
11 juni
13 juni

Vrijdag
Zondag

14 juni
16 juni

MR-Vergadering
Hemelvaartsdag
Alle leerlingen vrij
OR-vergadering
Bijeenkomst pedagogisch klimaat
17:15 uur
Koffie uurtje
Meester & Juffen dag
1e Pinksterdag
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
Inleveren eigen bijdrage schoolreis
Inleveren eigen bijdrage schoolreis
Afscheidskamp Groep 8
Afscheidskamp Groep 8
Vaderdag

EIGEN BIJDRAGE SCHOOLREISJE
Op DONDERDAG 20 juni gaan we op schoolreis.
We vragen voor deze dag een eigen bijdrage van € 10,00 per kind
uit de groepen 1 t/m 8.
Op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni kunnen de kinderen het
geld inleveren bij de groepsleerkracht. Graag in een gesloten
enveloppe voorzien van naam en groep.

Waar we naar toe gaan blijft nog even een verrassing ☺ !!!!
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KOFFIE-UURTJE
Op woensdag 5 juni 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 van
gedachten wisselen over praktische zaken
op school en over onderwijs
in het algemeen.
Graag aanmelden voor het koffie uurtje via
info@obstlange.nl

MINI-GEMEENTE
Op 15 april hebben de kinderen van de minigemeente weer het een en ander besproken.
We hebben het er ook over gehad dat we een stilte ruimte op school krijgen en waar die
dan moet komen. Ook vinden we dat de bieb netjes moet blijven.
Het is fijn dat er ballen zijn besteld. We vonden de buitenlesdag heel leuk. Overblijven
gaat steeds beter, iedereen zit netjes op zijn plek en het schoonmaken gaat ook goed.
We hadden 3 vragen in de doos. We hebben de vragen van de groepen 3 t/m 8 besproken
en beantwoord. Er was een vraag of je skeelers mee naar school mag nemen. Het antwoord
daar op is: nee, want we vinden het te gevaarlijk.
Groetjes Isa L., Juul, Niene, Ivar en Daisy

HANDVAARDIGHEID
Vaderdagcadeau
Er wordt al hard gewerkt aan de cadeaus voor Vaderdag. Het zou fijn zijn als de kinderen
van groep 3-4-5 die nog geen schone glazen pot (met deksel zonder etiket) en een foto van
hun papa mee naar school hebben kunnen nemen, dit deze week doen. Dan kunnen zij de
donderdag na Hemelvaart ook aan de slag met hun cadeau.
Op dit moment krijgen de kinderen hulp van creatieve oma’s die iedere donderdagmiddag
helpen tijdens de handvaardigheid momenten. Dankzij deze hulp is het mogelijk om op die
momenten verschillende technieken tegelijk aan te bieden en kunnen de kinderen zelf
kiezen aan welke opdrachten ze willen werken. Aan het eind van dit schooljaar gaan de
kinderen van groep 8 verder op het voortgezet onderwijs en nemen ze afscheid van OBS ‘t
Lange. Daardoor hebben twee handvaardigheid oma’s aangegeven ook te stoppen met de
hulp op donderdagmiddag. We vinden dit ontzettend jammer, maar begrijpen hun keuze.
VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2019/2020 KUNNEN WE DUS NOG HULP GEBRUIKEN ☺
Handvaardigheid wordt gegeven in groep 3-4-5 & in groep 6-7-8 en vindt plaats op
donderdagmiddag van 12.30 uur t/m 14.45 uur.
Alle hulp (opa’s, oma’s, papa’s, mama’s, kennissen …..) is welkom.
Wilt u een keer meekijken of graag meer informatie,
dan kunt u terecht bij Chantal Winters of bij de leerkracht van de groep van uw kind.
Vindt u het leuk om te helpen, maar lukt dit niet iedere week?
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Voor het nieuwe schooljaar willen we gaan werken met thema’s waarbinnen iedere keer
een andere techniek aan bod komt (thema’s van ongeveer 4 weken). U kunt hierbij denken
aan o.a. repareren van fietsen, plakken van banden, het uit elkaar halen van apparaten,
bakken, koken, houtbewerking, fotografie, kunst, werken met klei, breien, borduren,
tekenen, bloemschikken……
Heeft u kennis van of ervaring met één of meerdere technieken?
Vindt u het leuk om een periode van 4 weken te helpen?
Geef dit aan op onderstaand formulier of geef het door aan 1 van de leerkrachten.
We kunnen alle hulp goed gebruiken.
Alvast bedankt!
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
Naam/namen van kind/kinderen op school
Groep/groepen
Kan helpen met

Wij feliciteren… (ma. 27 mei t/m zo. 16 juni 2019)
Datum:
29 mei
2 juni

Naam:
Sem van Meijl
Gijs van Cranenbroek

Leeftijd:
5
8

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

VOOR DE JEUGD 31ste EKKERLOOP
Met veel extra’s
JEUGDLOOP voor TEAMS en INDIVIDUEEL
Vorm samen met een groepje vrienden, vriendinnen,
klasgenoten, clubgenoten of een andere samenstelling en doe
mee en daag andere groepen uit.
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Elke woensdag in juni: 5 juni -12 juni -19 juni - 26 juni
Aanvangstijden:
- 600 meter jongens/meisjes t/m 6 jaar 19.00 uur
- 600 meter jongens/meisjes 7 t/m 9 jaar 19.05 uur
- 1000 meter jongens/meisjes 19.10 uur
Categorieën voor teams:
600 meter jongens en meisjes t/m 9 jaar.
1000 meter jongens en meisjes 10 t/m 12 jaar.
Samenstelling teams:
Een team bestaat uit 5 personen.
Een team bestaat uit lopers van dezelfde afstand.
Een team mag bestaan uit alleen jongens – of alleen meisjes – of jongens en meisjes.
De drie beste tijden per team per loop tellen voor het eindklassement.
Alle vier de lopen tellen mee voor het eindklassement.
Voor elk team tellen in totaal 12 tijden.
Lopers van een team doen ook mee in het individuele klassement.
Leuke prijzen te winnen voor de eerste plaatsen. ( bij voldoende teams)
Prijzen in de tombola bij elke loop.
Iedere deelnemer die driemaal deelneemt ontvangt een mooie herinnering.
Prijsuitreiking in de Zuiderpoort/cafè na de laatste loop op 26 juni
J & J schilderwerken betaald dit jaar het inschrijfgeld
voor de jeugd t/m 12 jaar

DOE MEE MET DIT SPORTIEVE LOOPEVENEMENT !!
SLOOTJESDAG 2019

Over 3 weken is het zover. Op zondag 16 juni tussen 10.00 en
12.30 uur verwacht de wandelwerkgroep weer veel kinderen
van 4 tot 12 jaar, samen met hun (groot)ouders aan de
waterkant om op zoek te gaan naar waterdiertjes. We hebben dit jaar
gekozen voor de vijver aan de Randweg Zuid in Budel, gelegen tussen
van Cranenbroek en het vliegveld.
Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Er zijn schepnetten en
waterbakken aanwezig, maar kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen schepnetje
meebrengen als ze dat leuk vinden. Laarzen zijn wel prettig!
Als IVNer ben je natuurlijk van harte welkom.
Misschien wil je zelfs een handje toesteken! Onze werkgroep is te klein om om alle taken
uit te voeren en we kunnen dus wel wat hulp gebruiken. Ter plaatse krijg je instructies als
U mee wilt helpen. Wel even aanmelden als je mee wil werken. Dat kan per telefoon:
0495 – 592276 of mail: andre.nel@hetnet.nl.
We hopen dat het, net als in voorgaande jaren, weer een buitengewoon leuke en leerzame
zondagmorgen wordt!
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Wandelwerkgroep IVN Cranendonck: Toon, Angela, Wiel, Philomene en Nel.
ONDERZOEK WASTEWORLD
Voor een nieuw themapark wat in Brabant zal komen, voeren wij, Charissa Bos en Lotte de
Weert, studenten aan Tilburg University, een marktonderzoek uit. We voeren dit
onderzoek uit in opdracht van Stichting WasteWorld en studentenconsultancybureau
UniPartners.
Wij hopen dat u deel wilt nemen aan ons onderzoek, zodat wij zo goed mogelijk in kaart
kunnen brengen wat de behoeftes en interesses vanuit de beoogde doelgroep zijn voor het
themapark WasteWorld. WasteWorld is een infotainmentpark waar kinderen spelenderwijs
en door middel van attracties leren over duurzaamheid en circulaire economie. Mocht u
meer informatie willen over WasteWorld, kunt u die vinden op de
website www.wasteworld.nl .
Om het onderzoek te kunnen doen, we willen u vragen de enquêtes via de onderstaande
links in te vullen:
Link ouders: https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bqHJFRI8VOJfAZn
Link leerlingen: https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eCMHuVI9GSZjRLn
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