INFOOTJE NR. 1
Schooljaar 2019-2020

Vrijdag 23 augustus 2019

Agenda
Zondag
Woensdag

1 september
4 september

Rommelmarkt
11.00 uur Koffie - uurtje

BIEB OP SCHOOL
De Bieb op School is a.s. maandag helaas nog niet open.
Gedurende de zomer hebben we op ICT-gebied een aantal
aanpassingen ondergaan zoals de overgang naar Prowise Go. Op
dit moment zijn we in afwachting van de laptop waarop het
programma van de Bieb op School kunnen draaien. We hopen dat
donderdag a.s. de Bieb op School weer geopend is. Tot die tijd
willen wij u erop wijzen dat de vakantiebieb nog steeds geopend
is tot en met 31 augustus 2019 (voor de jeugd) en van 1 juli tot en
met 31 augustus 2019 (voor volwassenen)

OUD PAPIER
Op zaterdag 7 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.
Op dit moment is nog niet bekend wie de hulpouders zijn.
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Wij feliciteren… (zo. 19 aug t/m za. 7 september 2019 )
Datum:
21 augustus
25 augustus
28 augustus
28 augustus
29 augustus
3 september
7 september

Naam:
Mats van Dommelen
Lucas Cebrian
Mathijs de Greef
Femke Kennis
Sam van Asten
Ties Hollander
Mila Levels

Leeftijd:
4
4
7
7
8
4
4

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
N.B. In de bijlage treft u informatie aan over de thema’s van KWINK waar we de komende
weken mee aan de slag gaan.
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Wedstrijdje hardlopen?
Wie daag jij uit?

12e Halve Marathon Cranendonck
met scholierenloop
Zondag 15 september 2019 Sportpark de Braken, Soerendonk
Doe jij ook mee met de hardloopwedstrijd op
15 september 2019?
Laat maar eens zien dat jij wel een partijtje kunt hardlopen! Je kunt in je eentje meedoen, maar nog leuker is
het om je vrienden en vriendinnen uit te dagen. Of geef je samen op met je klas of je voetbalteam en kijk dan
eens wie de beste is!
Deelname aan de loopwedstrijd is helemaal gratis. De winnaars (jongens en meisjes een aparte categorie)
worden uiteraard beloond met een mooie beker en voor iedere deelnemer is er een medaille. Redenen genoeg
om je snel op te geven!
We hebben bij sportpark De Braken 1 ronde van 400 meter voor jullie uitgezet:
o 400 meter voor jongens en meisjes tot en met 7 jaar
o 800 meter voor jongens en meisjes van 8 en 9 jaar
o 1200 meter voor jongens en meisjes van 10 tot en met 12 jaar
De wedstrijd start om 10:00 uur bij sportpark De Braken, De Branten 15, 6027 NL in Soerendonk.
Wij verzoeken je om een kwartier voor de start aanwezig te zijn.
Je kunt je inschrijven via www.inschrijven.nl of via onze website.
Op datum 15 september 2019 zie je onze wedstrijd staan.
Onder de voorinschrijvers (tot en met 8 september 2019) wordt een tombola gehouden.
Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start.
Voor meer informatie:
Website:
www.loopgroepcranendonck.nl
Via e-mail:
wedstrijd@loopgroepcranendonck.nl
We zien je graag 15 september bij de start!

Deelname is op eigen risico.
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