INFOOTJE NR. 1
Schooljaar 2020-2021
Agenda
Vrijdag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag

Vrijdag 04 september 2020
11 september
14 september
14 september
14 september
15 september
16 september
18 september

Oud Papier
OR-vergadering 20.00 uur (digitaal)
Juf Debbie jarig
Studiedag (alle leerlingen vrij)
MR-vergadering 19.00 uur
Meester Harrie jarig
Infootje 2

Schoolapp
OBS ‘t Lange maakt gebruik van de schoolapp. Hier kunt u onder andere vinden een
digitale jaarkalender, nieuws, contactinformatie etc.
Wat moet u hiervoor doen?
Om toegang tot de app te krijgen downloadt u ‘de Basisschool App’ in de AppStore (iOS) of
de Google Play Store (Android). Nadat u deze gedownload heeft, klikt u op ‘Ga verder’.
Vervolgens zoekt u op de schoolnaam. Op deze wijze installeert u onze school app op uw
telefoon.
Daarna krijgt u de vraag om een login voor uzelf aan te maken. U klikt hiervoor op ‘vraag
een inlog aan’. Vervolgens vult u uw eigen gegevens in en vult u de laatste 4 cijfers van
het BSN nummer en de geboortedatum van uw kind in. Hierdoor koppelt u uzelf aan uw
kind. U kunt na deze stap meerdere kinderen koppelen aan uw account.
Uw wachtwoord aanvraag ontvangt u op uw e-mailadres. Controleer uw spambox wanneer
u de mail niet kan vinden. Met deze gegevens kunt u vervolgens inloggen. U heeft nu
toegang tot alle buttons in de app (zonder inlog heeft u beperkte toegang). Ook zijn er een
aantal buttons gefilterd op groepsgerelateerde informatie. Zo ziet u alleen de
groepenpagina’s en fotoalbums van de groepen waar u een kind (of kinderen) in heeft
zitten.

Privacy voorkeuren:
Via de app kunt u ook uw privacy voorkeuren doorgeven
- Formulieren
- Toestemmingsformulier privacy en dan kunt u keuzes invullen
- Handtekening plaatsen (in vak)
- Verzenden
Mocht het niet lukken of heeft u vragen kunt u altijd contact opnemen met Birgit via
administratie@obstlange.nl (zie ook als bijlage de handleiding en de flyer).
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Sjors Sportief
Beste ouders,
Inmiddels zijn de boekjes van Sjors Sportief naar alle scholen in Cranendonck
gebracht. In het boekje staan activiteiten van heel veel verschillende
verenigingen en organisaties die in Cranendonck actief zijn. De leerlingen
spreken in de klas het boekje door en kunnen dan al activiteiten, de meeste
zijn gratis, uitzoeken. Via de website www.sjorssportief.nl kan uw kind
aangemeld worden voor een of meer van de activiteiten vanaf 2 september
om 15.00u.
Er is een leuk filmpje gemaakt over Sjors Sportief. Wilt u het zelf ook eens
bekijken? Klik op de link:
https://www.sjorssportief.nl/video
Hierbij nog de link naar het digitale
boekje: https://cultuurensportstimulering.nl/cranendonck-2020-2021
En de link naar het introductiefilmpje: https://www.sjorssportief.nl/video
Heel veel plezier met alle activiteiten!
Namens Sjors Sportief,
Carrie van Hoef
Cordaad Welzijn

Schoolbieb
De bieb op school gaat weer van start! Yes, de bieb op school gaat weer
open! Op donderdag 10/9 gaat de bieb op school weer open en kan er
weer volop gebruik worden gemaakt van leesboeken, informatieve
boeken, prentenboeken en nog veel meer boeken. We hebben zelfs onze
collectie kunnen uitbreiden met nieuwe boeken die dan ook in de bieb
zullen staan. Dus pak je kans om een leuk boek te scoren.
De bieb is zoals voorheen op maandag en donderdag geopend van 8.15 u – 8.45 u. De
kleuters zullen worden begeleid door de leerkracht of één van de biebouders, de kinderen
van groep 4 t/m 8 zullen dit zelfstandig doen met eventueel hulp van juf Susan en groep 3
zal op maandag en woensdag onder leiding van juf Sandra naar de bieb op school gaan.
Er is geen pasje nodig voor het lenen van boeken, want er zijn scancodes op school
aanwezig voor de kinderen die worden gebruikt tijdens het uitlenen.
We hopen dat de kinderen weer met vol enthousiasme en veel leesplezier boeken zullen
gaan lenen bij de bieb om lekker thuis te lezen / voorgelezen te worden.
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Kinderen die een kwartier per dag lezen, scoren beter op school! Samen met school en
Bibliotheek De Kempen gaan we voor leesplezier en goede taalprestaties. Daar hebben we
ook uw hulp bij nodig! Wist u dat u als ouder het meest bepalend bent voor de
taalontwikkeling van uw kind?

Met plezier in lezen...
-

Gaan leerlingen meer lezen.
Worden ze sterker in lezen.
Worden ze sterker in taal.
Kunnen ze beter leren.
Gaat hun Citoscore omhoog.

Wat u zelf kunt doen….
-

Geef het goede voorbeeld.
Stimuleer uw kinderen om thuis te lezen.
Lees voor.
Maak gebruik van de boeken van de (school)bibliotheek.

Samen voorkomen we op deze manier taalachterstand bij kinderen. Lezen in het onderwijs
levert per jaar 400 tot 800 nieuwe woorden op. Met 15 minuten thuis (voor)lezen per
dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000
woorden. Een taalachterstand is op school niet meer in te halen.
Laten we samen zorgen voor veel plezierige leeskilometers op school en thuis. Lees samen
met uw kind! Heeft u hulp nodig? Loop dan gerust even binnen bij één van de
leerkrachten.

OUD PAPIER
Op zaterdag 12 september 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 : van Asten (Sam + Ninthe) & Heesen (Sven)

Hockey Introductie training
Op Zondag 13 September van
10.00 uur – 12.00 uur is er een Hockey Introductie training (zie voor verdere
informatie de bijlage).
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Wij feliciteren… (vrijdag 04 sept t/m vrijdag 18 sept 2020)
Datum:
7 september
18 september

Naam:
Mila Levels
Lena Beerten

Leeftijd:
5
11

Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe!
Wij wensen alle communicanten zondag een fijne dag toe!
Team OBS ’t Lange
NB:
Bijlage
- Flyer Scholierenloop
- Hockey Introductie training
- Flyer Schoolapp
- Handleiding Schoolapp

OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416

4

