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INFOOTJE NR. 19 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag  12 juni 2020 

     
Agenda 

Woensdag  17 juni 11.00 uur Koffie-uurtje 

Vrijdag 19 juni Rapport 2 

Zondag 21 juni Vaderdag 

Dinsdag 23 juni Adviesgesprekken groep 7 

Woensdag 24 juni Adviesgesprekken groep 7 

Maandag 
t/m vrijdag 

29 juni  
t/m 3 juli 

Oudergesprekken groep 1 t/m 6 

Donderdag 25 juni Juf Heidi jarig 

Vrijdag 26 juni Infootje 20 

Vrijdag  26 juni Studiedag (alle leerlingen vrij) 

  
Koffie-uurtje  
 
Aanstaande woensdag staat het koffie-uurtje op de jaarkalender. Helaas 
kunnen we elkaar niet 'live' ontmoeten maar natuurlijk wel digitaal. Ik 
nodig u dan ook uit om woensdag 17 juni om 11.00 uur in te loggen via 
Google Meet: meet.google.com/cgf-ttyy-zft 

Iedereen is van harte welkom om in te loggen. 
 
Pak een kopje koffie en wat lekkers erbij en sluit aan. Het onderwerp van gesprek is het 
thuisonderwijs van de afgelopen periode. 

 
Donatie van leesboeken door 'De Vier Windstreken' 
 
Deze week heeft onze school een heleboel boeken mogen ontvangen van 
uitgeverij 'De Vier Windstreken'. Deze boeken komen in de klas te staan. De 
leerlingen hebben nu een (nog) grotere keuze van lees- of prentenboeken in 
de klas.  

 
We zijn heel blij dat we deze donatie hebben mogen ontvangen.  
Wij wensen de leerlingen nog meer leesplezier toe! 
 
 

 

Fietspad herstel Bruggerdijk in Leenderbos 
 
Staatsbosbeheer start midden juni met het herstellen van het half verharde 
fietspad naast de Bruggerdijk vanaf de Heerstraat tot aan de Budelsebaan in 
natuurgebied Leenderbos te Heeze-Leende. Er komt een nieuwe laag over 

het fietspad, omdat het pad na verloop van tijd smaller is geworden. De werkzaamheden 
zullen enkele weken duren en het fietspad is tot de werkzaamheden zijn afgerond 
afgesloten. Fietsers wordt gevraagd om via het Strijperpad of het Kluizerpad om te fietsen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer van Stipdonk uit Geldrop. 
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Wij feliciteren… (vrijdag 12 jun t/m vrijdag 26 juni 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

26 juni Ninthe van Asten 11 

26 juni Niels van 
Lievenoogen 

5 

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


