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INFOOTJE NR. 2 
Schooljaar 2020-2021                        Vrijdag  18 september 2020 

     
Agenda 

Woensdag  23 sept t/m  
30 sept 

Kinderpostzegels 

Woensdag 30 sept t/m  
10 okt 

Kinderboekenweek 

Vrijdag 2 oktober Infootje 3 

Maandag 5 oktober Studiedag (alle leerlingen vrij) 

  
 
Rommelmarkt in Corona tijd 

Zoals alle ouders weten, betalen we bij OBS ’t Lange geen ouderbijdrage, alleen voor de 
schoolreis en voor het schoolverlaterskamp in groep 8 wordt een eigen bijdrage per kind 
gevraagd. In ruil voor de op andere scholen gebruikelijke ouderbijdrage helpen alle ouders 
bij de organisatie van de rommelmarkt die jaarlijks op de 1e zondag van september 
plaatsvindt. 

Helaas konden we dit jaar, vanwege Corona, de rommelmarkt niet organiseren. Als 
alternatief heeft de Ouderraad in samenwerking met het Rommelmarktcomité een 
verkoopactie op touw gezet. 

Deze verkoopactie vond plaats op zaterdag 5 september jl. Op donderdag 3, vrijdag 4 en 
zaterdagmorgen 5 september werden door veel ouders wafels gebakken. Zaterdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur trokken de kinderen van groep 6-7-8 onder begeleiding van een 
aantal ouders door Gastel voor de verkoopactie. 

                                                         

4 auto’s met aanhangers reden door de straten en de kinderen deden enthousiast hun best 
om huis-aan-huis wafels, wc-papier, microvezeldoekjes en een steunpakket te verkopen. 
Naast het steunpakket vielen ook de wafels goed in de smaak. Zo goed zelfs dat aan het 
einde van de routes op een aantal adressen ‘nee’ verkocht moest worden als er om wafels 
werd gevraagd. Gelukkig pakten de teleurgestelde klanten de ‘nee’ sportief op. 

Onze verkoopactie werd enthousiast ontvangen door de inwoners van Gastel. Dit bleek uit 
het feit dat op nagenoeg ieder adres wel iets van de aangeboden producten verkocht kon 
worden en regelmatig zelfs een extra donatie werd gegeven. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=agenda&source=images&cd=&cad=rja&docid=YIVwPihMMf8ICM&tbnid=gktIP-DiHSQ2sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kiemt.nl/agendapunten.aspx&ei=TwgFUtLLNse3PNvmgPgL&psig=AFQjCNFP7Bf3mqUN497yT_KvaVnas_lPrA&ust=1376147898686192
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Het geld wat met deze verkoopactie is verdiend, wordt het komende schooljaar voor de 
kinderen op school ingezet, net zoals andere jaren de opbrengst van de rommelmarkt voor 
de kinderen op school wordt ingezet. Enkele voorbeelden waar de inkomsten van de 
rommelmarkt de afgelopen jaren voor zijn ingezet zijn schoolreis, activiteiten zoals de 
sinterklaas-, kerst- en carnavalsviering, gordijnen en geluidsboxen t.b.v. optredens en 
activiteiten, extra speeltoestellen op het schoolplein, digiborden en extra chromebooks. 
Daarnaast ontvangen de leerkrachten een klassenbudget om naar eigen inzicht voor extra 
dingen in te zetten. Hiervan worden bijvoorbeeld materialen voor handvaardigheid enz. 
aangeschaft. 
 
Zoals al eerder geschreven, wordt ook het geldbedrag dat met de jaarlijkse rommelmarkt 
wordt verdiend voor de hiervoor genoemde doelen ingezet. Wij hopen volgend jaar weer 
traditiegetrouw een rommelmarkt te kunnen organiseren. Het is namelijk al sinds de 
oprichting van de school gebruikelijk dat de rommelmarkt wordt georganiseerd in de plaats 
van het vragen van een ouderbijdrage. 
 
Wij vragen daarom nu alvast alle ouders en teamleden om in hun agenda te noteren dat 
vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september 2021 het rommelmarktweekend 
plaatsvindt. 
 

                                      
 
Gedurende dat weekend zijn veel handen nodig om wafels te bakken, spullen op te halen, 
spullen te sorteren en niet te vergeten op zondagmorgen de spullen, wafels en koffie, thee 
en ranja te verkopen. 
 
De Ouderraad en het Rommelmarktcomité rekenen het eerste weekend van september op 
de hulp van alle ouders en teamleden om samen een super gezellige rommelmarkt neer te 
kunnen zetten, zodat we ook de komende jaren leuke activiteiten en extra’s kunnen 
blijven organiseren voor alle kinderen op school! 

 
 

Privacy voorkeuren: 
 
Mocht u uw privacy voorkeuren nog niet doorgegeven hebben via de app  
zou u dan zo vriendelijk willen zijn om dit alsnog te doen. 
Dit doe je als volgt: 

- Formulieren 
- Toestemmingsformulier privacy en dan kunt u keuzes invullen  
- Handtekening plaatsen (in vak) 
- Verzenden 

 
Mocht het niet lukken, maandag krijgt uw kind een fysiek formulier mee tezamen met de 
leerlingenstamkaart. Het verzoek aan u om het privacy formulier in te vullen en de 
leerlingenstamkaart te controleren of alle gegevens nog juist zijn en zo niet deze op het 
formulier aan te passen zodat wij de juiste informatie in onze administratie hebben. 
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Lezen/ Kinderboekenweek/ Bibliotheek 
 
Een nieuw schooljaar vol leesplezier! 
 
Het schooljaar is weer begonnen, ook de Bibliotheek op school is 
weer open. Lees-/mediaconsulent Martijn Haneveer komt ook weer 
in de klas met leuke activiteiten op het gebied van leesbevordering 
en digitale geletterdheid. Heb je vragen over het stimuleren van 

leesplezier, leesproblemen of de omgang met digitale media? Je kunt je vragen altijd 
stellen aan de lees-/mediaconsulent als deze bij je op school is of via juf Marjolein (de 
lees coördinator van je school). Dan komt het vanzelf bij haar terecht. 
 
Kinderboekenweek  En toen? 

 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis 

tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over 

ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt 

geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen 

door het lezen van boeken! Er is van alles te beleven in de verschillende vestigingen van 

Bibliotheek De Kempen. Ook in Bibliotheek Budel duiken we de geschiedenis in. Ga je 

mee? 

 

Wat is er te doen in Bibliotheek Budel? 

• Vanaf 30 september tot en met 10 oktober een speurtocht volgen n.a.v. het 

nieuwste boek van Govert Schilling: Hadden de Grieken al raketten? 

Beantwoord de vragen en lever je formulier in om kans te maken op een prijs. 

• Woensdag 30 september voorlezen van 15-15.30 uur 

• Op zondag 4 oktober zijn er drie voorstellingen te zien van Op zoek naar de schat  

in ‘multifunctioneel centrum de Borgh’ . 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Tijdens deze 

voorstelling gaan we als echte avonturiers op zoek naar de schat. Wist je dat er 

vroeger écht op schatten gejaagd werd? Dat kun jij nu ook en misschien vind je de 

schat wel dichterbij dan je denkt.. 

Een magische én educatieve voorstelling voor kinderen van 4 tot 9 jaar. 

De voorstelling duurt 50 minuten en wordt op deze dag drie keer voorgedragen. 

Voorstelling 1: start 11.00 uur 

Voorstelling 2: start 13.30 uur 

Voorstelling 3: start 16.00 uur 

Tickets kosten voor kinderen tot 12 jaar 3 euro en voor kinderen vanaf 12 jaar én 

volwassenen 5 euro.  

• Woensdag 7 oktober voorlezen van 15-15.30 uur 

 

Ook in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel De Mierden en Valkenswaard worden leuke 

activiteiten georganiseerd. Kijk voor een overzicht op 

www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweek 

  

 
 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/kinderboekenweek
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Kinderboekenweek 
 
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 
Nederland. De mooiste kinderboeken van het jaar winnen Gouden en Zilveren Griffels en 
Penselen. De Zilveren Griffel en Penselen zijn uitgereikt en bij de start van de 
Kinderboekenweek volgt de Gouden Griffel. De bekroonde boeken en meer dan 130.000 
andere kinderboeken zijn te leen bij de bibliotheek en via www.bibliotheekdekempen.nl. 
Voor kinderen tot 13 jaar is het lidmaatschap gratis. 

 

 

 

Kinderboekenweek. 
 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 
willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 
samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, 
spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we 
kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? • U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of 
meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 
november 2020 in op school. • Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel. • 
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon. 
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen 
meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op 
bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel 
op. 

 

Terugblik studiedag 
 
Maandag 14 september stond de eerste studiedag op de kalender. Deze 
dag zijn we gestart met afstemmen wat de plannen en ontwikkelingen dit 
jaar gaan zijn en vooral in een passend tijdspad. Plannen zijn er doorgaans 

genoeg, keuzes maken is dan zeker zo belangrijk. Dit eerste half jaar richten we ons als 
team op de instructies, hoe kunnen we deze nog krachtiger maken. We gebruiken hierbij 
een eenduidig model zodat we allen dezelfde werkwijze en taal hanteren. Dit wordt o.a. 
ondersteund met klassenbezoeken door Ascha (OC'er) en Simone (orthopedagoog RBOB). De 
ontwikkelingen op rekengebied lopen door met de lesmethode Math en Exova verzorgt 
diverse momenten van teambijeenkomsten. Enerzijds gaat het dan om de inhoud, 
anderzijds om de vraag hoe ga we de werkwijze vertalen naar OBS 't Lange. 
 
Voor taal zijn we tijdens de studiedag gedoken in de leerlijnen. Wat zit er in een bepaald 
leerjaar aan lesstof, hoe kan de lesmethode daarbij ondersteunen en wat is als toevoeging 
nodig. Vanuit een vooraf beredeneerd aanbod aan de slag tijdens de lessen met oog voor 
de diverse niveaus in de klassen. Later in het schooljaar zal de oriëntatie op de een nieuwe 
taalmethode starten. De werkwijze van de taalvakken willen we daarbij laten aansluiten 

op de keuzes die voor het rekenonderwijs gemaakt worden.  



OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 5 

De werkwijze en inhoud van de startgesprekken zijn afgestemd. Een startgesprek aan het 
begin van het jaar heeft ten slotte een ander doel dan een rapportgesprek gedurende het 
schooljaar. Voor nu is het elkaar ontmoeten, kijken hoe iedereen gestart is en eventueel 
verwachtingen naar elkaar uitspreken met uiteraard de leerling in de hoofdrol. 
 
Met de BHV'ers is afgesproken dat het ontruimingsplan weer wordt aangepast zodat we 
binnenkort een aangekondigde oefening kunnen laten plaatsvinden. Zo kan er in de klassen 
eerst besproken worden hoe juist te handelen wanneer het alarm te horen is. Later in het 
schooljaar volgt nog een onaangekondigde oefening. 
 
Met Peter Adriaans (clusterdirecteur RBOB) is het team in gesprek geweest over de 
procedure en profiel voor een nieuwe locatiedirecteur op OBS 't Lange. Achter de 
schermen worden de activiteiten passend bij de procedure in orde gemaakt, zodat spoedig 

de vacature op diverse plekken gedeeld kan worden.  
 
 

Binnenkomst, 
 
Tijdens de studiedag hebben we met het team de binnenkomst bij aanvang 
van school geëvalueerd. Sinds de kinderen na de thuisperiode i.v.m. Corona 
weer naar school kwamen, is ervoor gekozen om als leerkracht je klas 

buiten op te halen. We merken echter dat er veel tijd verloren gaat en om 8.30 uur de 
lessen niet van start kunnen. Vanaf nu zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 de school bij 
aankomst op het plein direct naar binnen gaan, vanaf 8.20 uur staat de deur open. Graag 
de kinderen niet eerder op school laten aankomen. De leerkrachten ontvangen de 

leerlingen bij de lokalen op en op het plein buiten is een leerkracht aanwezig.  

 
Voor de leerlingen van groep 1-2 verandert er niets, zij blijven buiten tot de leerkracht ze 
op komt halen. De leerkracht van groep 1-2 zal er tevens zorg voor dragen dat de 
leerlingen van groep 3 ook daadwerkelijk naar binnen gaan wanneer de leerkracht van 
groep 3 met de eerste leerlingen al richting het eigen lokaal zijn gegaan. 
 
Deze week is gestart met de werkvorm hierboven. We merken dat het meer rust geeft bij 
binnenkomst, minder drukte bij de kluisjes, het geeft ruimte voor de leerkracht om iedere 
leerling even te verwelkomen en om 8.30 uur kan er gestart worden met een lesactiviteit.  

 

Beste kinderen van Gastel, 
 
Zoals jullie weten, komt er dit jaar helaas geen kermis op het plein te 
staan. Dit betekent ook dat wij jullie dit jaar, helaas niet mee kunnen 

nemen voor een gratis uurtje kermis op de dinsdagmiddag. 
 
Om het kermisgevoel er toch een beetje in te houden, trakteren we jullie op een echte 
Kermis-snoepzak van de snoepkraam die normaal op Gastel Kermis staat. 
 
Geniet er maar lekker van!! 
Volgend jaar komen we jullie weer gewoon ophalen voor een gratis uurtje kermis. En is er 
ook weer de kermiskaart na het inleveren van jullie mooie kleurplaat. 
 
Tot volgend jaar!! 
 
Stichting Gastel Kermis. 
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Namens alle kinderen: super bedankt Stichting Gastel Kermis! 

 

Campagne, Veilig Verkeer Nederland 
  
Op de fiets naar school maakt de buurt blijer  
 

Je kent het vast wel: drukte bij de basisschool als de kinderen gebracht en opgehaald 
worden. Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Hoe fijn zou het zijn als het 
overzichtelijker, rustiger én veiliger voor de kinderen wordt. Daarom roepen wij ouders en 
kinderen op: kom lopend of op de fiets naar school. Zo wordt de schoolomgeving 
veiliger en doen kinderen belangrijke verkeerservaring op.  
 
Wat jij kunt doen: 
 
Verkeer is mensenwerk. Daarom kan iedereen een steentje bijdragen aan veiligheid in het 
verkeer. Speciaal voor ouders en kinderen zijn deze vijf 'Vergeet me nietjes' die helpen 
voor meer veiligheid onderweg naar school. 
 

1. Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen.  
2. Toch een keer met de auto naar school? Parkeer iets verderop en loop het laatste 

stukje. 
3. Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen.  
4. Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname. Leer je kind 

over verkeer met onze leuke materialen. 
5. Wordt je kind wat ouder? Bespreek dan thuis hoe je omgaat met smartphonegebruik 

in het verkeer en hoe je kind om kan gaan met groepsdruk.  
 

Wilt u meer informatie: https://vvn.nl/veilige-
schoolomgeving?utm_source=Nieuwsbrief+Veilig+Verkeer+Nederland&utm_campaig
n=c39f606a80-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_05_07_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_
b9054754ab-c39f606a80-70137419 

https://vvn.nl/leer-je-kind-over-het-verkeer
https://vvn.nl/leer-je-kind-over-het-verkeer
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Wij feliciteren… (vrijdag 18 sept t/m vrijdag 2 okt 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

23 september Ries Davits  6 

2 oktober Pim Kirkels 11 

2 oktober Gijs Vermeulen 7 

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

- Aankondiging Kindertheater Smeltkroes 
- Beslisboom Neusverkoudheid 0-6 jaar 
- Beslisboom Neusverkoudheid 7-12 jaar 

 
 
 
 
 
 
 


