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INFOOTJE NR. 20 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag  26 juni 2020 

     
Agenda 

Maandag 29 juni Oudergesprekken groep 1 t/m 6 

Dinsdag 07 juli Juffenochtend 

Donderdag 09 juli Musical  

Vrijdag 10 juli Infootje 21 

Vrijdag 10 juli Kinderen om 12.00 uur uit 
Laatste schooldag 

Maandag 13 juli t/m  
21 augustus  

Zomervakantie 

 
 
Overblijfouders gezocht  
  
Beste ouders, 
  

Ook dit jaar willen we weer een oproep doen aan alle ouders om zich op te geven als 
overblijfouder. Hoe meer overblijfouders, hoe meer we de taken kunnen verdelen. 
Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat het huidige overblijfsysteem gewaarborgd kan 
worden (kan blijven bestaan). Gelieve door te geven welke dagen u zou kunnen overblijven 
en met welke frequentie. 
Daarnaast wil ik u vragen om door te geven of uw kind gebruik maakt van het overblijven 
en welke dagen (gelieve de naam en achternaam door te geven). U kunt dit alles mailen 

naar femkerobben@3badviseurs.nl. Alvast bedankt voor jullie inzet! 

 
 

Wasvrouwtje gezocht 🙂 

 
Chantal van Kessel heeft ons de afgelopen jaren geholpen door onze 

handdoeken en doekjes om de week te wassen. Tot onze spijt heeft Chantal aangegeven 
dat ze volgend schooljaar het stokje wil overdragen aan iemand anders. We zijn haar zeer 
dankbaar voor al haar goede zorgen en inzet voor de school. 
We zijn nu op zoek naar iemand die dit zou willen overnemen. Wilt u ons helpen met de 
was? Dan kunt u dit per mail aangeven bij Petra.  
 
 

 Vakantie bieb 
 
De gratis vakantiebieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de 
zomerperiode! Zie de bijlage voor verdere informatie. 
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Even voorstellen 

 
Ik ben Debbie Termeer en woon in Budel samen met mijn man en twee 
kinderen in de leeftijd van 10 en 8 jaar. 
Mijn leeftijd is 40 jaar en mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en 
vrienden. Ik wandel graag met onze hond DJ en ook vind ik het leuk om te 
koken of een goed boek te lezen. 

 
Ik ben in mei afgestudeerd en de afgelopen 3 jaar heb ik mijn ervaring opgedaan bij 
scholen in de buurt waar ik aan alle groepen les heb mogen geven. Het huidige schooljaar 
sta ik in groep 4 op de Berkenschutse in Heeze. 
Ik heb er erg veel zin in om op ’t Lange aan de slag te gaan in groep 4-5. Ik zal er zijn op 
woensdag en donderdag. 
Samen gaan we werken aan het plezier en de ontwikkeling van uw kinderen! 
 
Alvast een hele fijne zomervakantie gewenst. 

 
Even voorstellen 
 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen van OBS 't Lange, 
  
Mijn naam is Gabi Bleekrode, ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Maarheeze 
en Helmond.  

 
Ik vind het leuk om te reizen, te koken,  spelletjes te spelen, lekkere ijsjes te eten en te 
genieten van de natuur, maar vooral om na de vakantie op 't Lange te komen werken in 
groep 6-7-8.  
 
Met veel plezier kijk ik uit naar deze nieuwe uitdaging. Laten we er met z'n allen een fijn 
schooljaar van maken. Ik wens jullie alvast een fijne vakantie met veel zon, water, 
avontuur en vooral plezier toe en dan zie ik jullie na de zomervakantie.  
 
 

OUD PAPIER  
 
Op zaterdag 11 juli 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 :  de Greef (Mathijs) & Wijen (Liam) 
 

 
Wij feliciteren… (vrijdag 26 jun t/m vrijdag 10 juli 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

04 juli Niene Vermeulen 12 

07 juli Lars Melis 12 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 

 
Team OBS ’t Lange 
 
NB in de bijlages treft u aan: 
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- Bijlage inzake werkzaamheden Renovatie drainage en verhardingen ’t Lange te 
Gastel. 

- Bijlage VakantieBieb 


