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Agenda 
 

Zondag 10 mei Moederdag 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag 22 mei Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 29 mei Infootje 18 

         

 

                           
Heropening van onze school  
  
We zijn heel blij dat we vanaf maandag weer open mogen. Afgelopen 
week heeft u het protocol ontvangen met informatie over de wijze 
waarop wij dit op 't Lange hebben ingericht. Dit hebben we gedaan 
volgens de richtlijnen van het RIVM. Deze maatregelen zijn afgekondigd 
voor de periode van 11 mei tot en met 20 mei. In de week van 20 mei zal 

de regering aankondigen op welke wijze de maatregelen zullen worden verscherpt of 
versoepeld. Deze periode is één van de meest ingrijpende periodes voor ons land. We 
begrijpen dat de maatregelen veel van u vragen. Wij verzoeken u om ons te helpen zodat 
wij ons protocol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Heb geduld, hou vol en help elkaar. 
 
Tot slot willen we nog het volgende tegen u zeggen. U en de kinderen hebben de afgelopen 
tijd het onmogelijke mogelijk gemaakt: Thuisonderwijs! Voor ouders een enorm 
compliment voor de wijze waarop u dit uitgevoerd, begeleid en vorm gegeven heeft. Dank 
daarvoor! 
 

    

 
Verkiezingen ouderraad  
  
De ouderraad organiseert jaarlijks tal van activiteiten samen met het 
team en denkt over diverse schoolzaken mee. Bij de organisatie van 
activiteiten kunnen de ouderraad en het team altijd rekenen op de steun 
van veel andere ouders/verzorgers. Dit jaar zijn binnen de ouderraad 3 
leden aftredend: Jeroen van Asten, Betsie Houbraken en Miranda Soors. 

Deze leden hebben aangegeven zich wederom verkiesbaar te stellen, maar ook jij kan deel 
uit gaan maken van de ouderraad. Heb jij hier interesse in en wil jij je verkiesbaar stellen 
dan kun je je tot 1 juni a.s. aanmelden via leonieheesen@gmail.com. 
 

mailto:leonieheesen@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=agenda&source=images&cd=&cad=rja&docid=YIVwPihMMf8ICM&tbnid=gktIP-DiHSQ2sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kiemt.nl/agendapunten.aspx&ei=TwgFUtLLNse3PNvmgPgL&psig=AFQjCNFP7Bf3mqUN497yT_KvaVnas_lPrA&ust=1376147898686192


Wij feliciteren… (vrijdag 8 mei t/m vrijdag 29 mei 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

8 mei Nova de Goeij 4 

14 mei Liam Wijen 6 

29 mei Sem van Meijl 6 

 
 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 


