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INFOOTJE NR. 2 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag 6 september 2019 

     
Agenda 

Zaterdag  7 september Oud papier 

Dinsdag  10 september Informatieavond groep 3,7 en 8 

Maandag  16 september OR vergadering 

Dinsdag 17 september  MR vergadering 

 
 

 
PEDAGOGISCH KLIMAAT 
In het Schoolplan 2019-2023 staat het pedagogisch klimaat hoog op de agenda. Onze visie 
is dat vanuit rust en orde de kinderen beter tot leren komen. Ter bevordering van het 
pedagogisch klimaat zijn we vorig jaar gestart met het traject ‘Klasseklas’. Dit jaar zullen 
we hier een vervolg aan geven. Op 12 en 19 september a.s. zijn Nienke en Vanessa 
(gedragsspecialisten van De Rungraaf) op school om aan het werk te gaan met de groepen 
3 t/m 8. De lessen zullen er vooral op gericht zijn om het welbevinden en betrokkenheid (2 
kernwaarden uit ons schoolplan) van de kinderen te bevorderen.  

 
 

BIEB OP SCHOOL 
De Bieb op School is sinds afgelopen donderdag weer open! De 
kinderen zijn van harte welkom om boeken uit de bieb te lenen 
op maandag en donderdag tussen 8.15 – 8.45 uur. 
 
 
 
 
 

 
KOFFIE-UURTJE 
Afgelopen woensdag heeft het koffie-uurtje helaas geen doorgang gevonden wegens een 
lage opkomst. Op woensdag 9 oktober is er weer een koffie-uurtje. Tijdens dit koffie-
uurtje zal het Schoolplan 2019-2023 centraal staan. 
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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.  

                                             

                     
 
 
 

IVN-TUIN 

Ga je mee op zoek in de IVN-tuin? 

Wat leeft er in en op de grond? Bodembeestjes zoeken is een groot avontuur! Gemakkelijk 
is het niet; de beestjes verstoppen zich graag en houden niet zo van licht. 

Kom op woensdagmiddag 25 september om 13.30 uur naar het IVN aan De Hoge Weg 1a in 
Maarheeze (bij de kerk), samen met je (groot)ouders. Er zijn allerlei activiteiten, zowel 
binnen als buiten, die allemaal met bodemdieren te maken hebben. Eng is het zeker niet 
en de natuurgidsen van het IVN zullen je helpen met de opdrachten.  

Alle kinderen van de basisschool zijn welkom en deelname is gratis. Heb jij zin om een 
middag natuurspeurder te zijn? Meld je dan aan bij Toon van Seggelen: a.seggelen@ 
upcmail.nl. Wacht niet te lang want vol is vol!  

 
Wij feliciteren… (zo. 8 sept  t/m za. 21 september 2019 ) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

18 september Lena Beerten 10 

 
 
Een hele fijne verjaardag toegewenst! 
 
Team OBS ’t Lange 
 

 

NB: In september start Cranendonck met een Kind en scheidingsloket. Ouders kunnen hier 
vanaf 2 september elke eerste maandag van de maand vrijblijvend terecht met vragen 
over een (voorgenomen) scheiding. 
Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te 
voorkomen, beperken of op te lossen.  
 Dit loket is een samenwerking tussen gemeente Cranendonck en Looijmans Coaching & 
Mediation. Het betreft een pilot welke in de zomer van 2020 wordt geëvalueerd. 
  
Op de volgende bladzijde vindt u (praktische) informatie over het Kind en scheidingloket. 
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Wat betekent een echtscheiding voor mijn kind? Voor deze en alle andere vragen over kinderen 
in scheidingssituaties kun je vanaf 2 september terecht bij het Kind- en scheidingsloket in Budel.   
 
Waarom dit loket?   
Het loket is bedoeld om de nadelige gevolgen voor kinderen van een scheiding te voorkomen, 
beperken of op te lossen. In Nederland krijgen ongeveer 70.000 kinderen per jaar te maken met de 
scheiding van hun ouders.   
Een scheiding is enorm ingrijpend voor een kind. Gemiddeld ervaren kinderen van gescheiden ouders 
ongeveer tweemaal zoveel problemen vergeleken met jeugdigen uit gezinnen waarin de ouders 
samen zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotionele of sociale problematiek, gedragsproblemen of 
lagere schoolprestaties. De gevolgen van een scheiding verschillen in ernst. Met ongeveer tweederde 
van de kinderen die een scheiding meemaken gaat het na verloop van tijd weer redelijk tot goed. 
Eenderde van de jeugdigen ervaart de genoemde gevolgen in ernstige mate. Het is belangrijk dat 
ouders goed communiceren, duidelijke afspraken maken en opvoedkundige samenwerking hebben. 
Dit om voor een kind een veilige en gestructureerde omgeving te creëren.  
  
Voor wie is dit loket?  
Het inloopspreekuur is gratis voor ouders uit de gemeente Cranendonck die het voornemen hebben 
om te gaan scheiden of deze beslissing al hebben genomen. Ook kinderen en andere betrokkenen 
zoals grootouders, docenten en instanties zijn welkom.   
 
Wat biedt het loket?  
Tijdens de openingstijden van het loket kunt u met al uw vragen over (echt)scheiding terecht bij een 
mediator van Looijmans Coaching & Mediation en een jeugd- en gezinsprofessional van het Sociaal 
Team Cranendonck. Zij beantwoorden uw vragen meteen of kijken samen met u naar een passende 
oplossing. Denk hierbij aan vragen zoals:   
- Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden?  
- Hoe moet het verder met de zorg voor de kinderen?  
- Hoe geef je als gescheiden ouders gezamenlijk vorm aan het ouderschap, zodat een kind loyaal kan 
zijn naar beide ouders?   
- Wat betekent een (echt)scheiding in financiële zin?  
- Hoe zit een (echt)scheidingsprocedure in elkaar?  
- Zijn er nog mogelijkheden binnen de relatie, zodat een dreigende scheiding alsnog kan worden 
voorkomen?  
- Hoe en wanneer worden de kinderen binnen het huwelijk/ de relatie voorbereid op een scheiding?  
- Welke gevoelens spelen er bij de kinderen? Hoe kunnen de kinderen hierin begeleid worden?  
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Wanneer is het loket open?  
Elke eerste maandag van de maand van 18.30 - 20.00 uur. Het loket bevindt zich in het gemeentehuis 
in Cranendonck , Capucijnerplein 1 in Budel. U kunt gewoon binnenlopen zonder afspraak.   
Dit loket is een samenwerking tussen gemeente Cranendonck en Looijmans Coaching & Mediation. 
Het betreft een pilot die in de zomer van 2020 wordt geëvalueerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


