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Agenda 
 

Zaterdag 30 mei Oud papier 

Zondag 31 mei 1e Pinksterdag 

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij) 

Maandag 8 juni 20.00 uur OR-vergadering 

Vrijdag 12 juni Infootje 19 

        

 
Personeel  
  
Zoals u wellicht heeft gehoord van uw kind(eren) hebben we een nieuw 
teamlid op onze school. Afgelopen maandag is Susan van Oers gestart op 
onze school. Susan is onderwijsassistent en werkt dit schooljaar 
op  maandag, dinsdag en vrijdag ter ondersteuning van de leerkrachten. 

We zijn enorm blij met Susan en heten haar dan ook van harte welkom in Gastel en 
speciaal op OBS 't Lange. Hopelijk kunt u op niet al te lange termijn, als de corona-
maatregelen het toelaten, persoonlijk kennis komen maken met Susan. 

 

 
Gezonde School Vignet Bewegen & Sport  
  
Met veel trots kunnen wij u melden dat het vignet Gezonde School 
Bewegen & Sport is toegekend aan onze school. Met de Gezonde 
School-aanpak werken wij structureel en samenhangend aan de 
gezondheid van de leerlingen door bewegen en sport in ons onderwijs 
en lesmateriaal aan te bieden. Voldoende beweging en sport zijn 
essentieel voor een gezonde leefstijl. Door de toekenning van het 
vignet is het mogelijk om extra bewegingsonderwijs te geven aan 
groep 3 t/m 8 en kunnen we buitenspeelgoed aanschaffen. De mini-

gemeente heeft met ons meegedacht over het aan te schaffen buitenspeelgoed. De 
materialen worden besteld en we hopen er dit schooljaar nog van te kunnen genieten. 
Juf Yvonne is hier de stille drijvende kracht achter geweest en hierbij willen we juf Yvonne 
heel hartelijk danken voor al haar inspanningen!  
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer 
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
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OR-leden gezocht  
  
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. 
Daarnaast zijn wij op zoek naar nieuwe ouders om de ouderraad te komen versterken. Aan 
het einde van het volgende schooljaar moeten namelijk drie ouders de ouderraad verlaten, 
omdat hun kinderen van school gaan. Om een goede overdracht van taken te waarborgen, 
is de ouderraad nu al op zoek naar nieuwe ouders die de ouderraad willen versterken. 
 
Wil jij deel uit gaan maken van de ouderraad? Meld je dan nu aan door voor 7 juni a.s. een 
mail te sturen naar: leonieheesen@gmail.com. 
 

            
OUD PAPIER  
  
Op 30 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 :  Melis (lars) & Nijsen (Wes) 
 
 

    

 
Gratis hockeyen  
  
Tot de zomerstop kun je gratis meetrainen bij Hockeyclub 
Cranendonck. Zie de flyer voor meer informatie.  
 
 

 
 

Vragenlijst voor ouders over covid-19  
  
De vakgroep Preventieve Jeugdhulp en Opvoeding aan de Universiteit van 
Amsterdam doet belangrijk onderzoek naar hoe ouders en kinderen 
omgaan met de covid-19 pandemie. Ze bieden ouders met kinderen van 6-
17 jaar de mogelijkheid om een korte online vragenlijst (<15 minuten) in 
te vullen over hun ervaring tijdens deze crisis. Deze vragenlijst helpt 
organisaties om de juiste ondersteuning aan te kunnen bieden aan ouders 

die hier behoefte aan hebben. Uw medewerking zal enorm op prijs worden gesteld. In de 
bijlage vindt u informatie over deelname aan het onderzoek. 
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Wij feliciteren… (vrijdag 29 mei t/m vrijdag 12 juni 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

29 mei Sem van Meijl 6 

2 juni Gijs van Cranenbroek 9 

9 juni Lotte van Cranenbroek 5 

 
 
 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 
 
NB. Als bijlage vind u nog 

• Flyer hockeyclub Cranendonck 

• Oproep Covid-19 gezinsstudie  


