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INFOOTJE NR. 3 
Schooljaar 2020-2021                        Vrijdag  02 oktober 2020 

     
Agenda 

Zaterdag 03 oktober Juf Ascha jarig 

Zondag 04 oktober Dierendag 

Maandag 05 oktober Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Vrijdag 16 oktober Infootje 4 

Vrijdag  16 oktober Leerlingen om 12.00 uur uit 

Maandag 19 okt t/m  
23 okt 

Herfstvakantie 

  

 
App, Privacy en delen van foto’s 
 
Zoals u wellicht heeft gezien wordt de schoolapp steeds meer gebruikt om foto’s 
met u te delen. We willen u er op attenderen dat deze foto’s voor eigen gebruik 
zijn en niet gedeeld mogen worden met derden/ social media. 

 

 
Ouderinformatie KWINK 
 

Vanaf vandaag vindt u in het nieuwsitem in onze schoolapp de eerste 
koelkastposter van Kwink van dit schooljaar. Deze vat de eerste 5 lessen (=10 
weken) van dit schooljaar samen. Ook vindt u hier een korte uitleg over het 
thuisgebruik. 
Gedurende het schooljaar zullen we u via de schoolapp op de hoogte houden 
van de onderwerpen die centraal staan bij de sociaal emotionele ontwikkeling 
op school. Vier keer per jaar zullen we een koelkastposter met u delen.  

 

Wist u dat 
 
Wist u dat er in onze school een kinderzwerfboekenstation is.  
Ook op ons schoolpein zwerven er regelmatig boeken rond, heb jij er al 1 
gevonden? 
 

Wilt u meer weten over dit initiatief kijk dan op: http://kinderzwerfboek.nl/ 

  

 
Webinar maandag 2 november 
  
Regionale webinar op maandag avond 2 november van 20.00 uur – 21.15 uur. De webinar is 
gratis en wordt georganiseerd door de GGD in samenwerking met Bureau Jeugd & Media 
voor ouders van kinderen uit groep 6, 7 of 8. 
  

http://kinderzwerfboek.nl/
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 doel is om ouders wegwijs te maken in de digitale wereld waar de kinderen in leven en 
vooral ook om tips en handvatten aan reiken. 
  
Zie de flyer (in de bijlage)  

 

 
 
Rabo ClubSupport 

 

Beste ouders, verzorgers en leerkrachten, 

  

Ook dit jaar doen we als OR weer mee met Rabo ClubSupport. Dit is een actie van Rabobank. Het afgelopen 

jaar deden we voor het eerst mee met deze actie. Dat leverde een mooi extra bedrag op voor de kinderen 

van OBS ’t Lange. Wij hebben dit bedrag, net zoals de opbrengst van de rommelmarkt, ingezet voor 

extraatjes voor alle kinderen op school. In het vorige infootje konden jullie al lezen waarvoor de 

opbrengsten van de rommelmarkt en dus ook de Rabo ClubSupport actie worden ingezet. Hierbij kun je 

denken aan de schoolreis, activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, maar ook een extra 

klassenbudget wat door de leerkracht naar wens kan worden ingezet.  

 

Nu de opbrengst van de rommelmarkt fors minder was dan vorige jaren is het nog belangrijker dat we 

stemmen binnen halen voor de actie Rabo ClubSupport. Iedere stem is namelijk geld waard!   

 

Wie kan er stemmen? 

Iedereen die lid is van de Rabobank kan 2 stemmen uitbrengen op Stichting Ouderraad OBS ’t Lange. 

Hoe meer stemmen er zijn uitgebracht, hoe groter het bedrag is dat we voor alle kinderen van OBS ’t 

Lange kunnen besteden.  

 

Hoe weet je of je lid bent van Rabobank? 

Je bent lid van de Rabobank als je het Rabo&Co Magazine ontvangt.  

 

Hoe en wanneer kun je stemmen?  

Dit keer kun je je stem uitbrengen via de Rabo-app of door in te loggen op www.rabobank.nl/Zelf 

regelen/Mijn lidmaatschap/Rabo Clubsupport.  

Het stemmen gaat dit jaar dus helemaal digitaal en heel gemakkelijk. 

  

Stemmen kan van 5 tot 25 oktober a.s.  

 

Nog geen lid, maar wel klant van de Rabobank?  

Geen probleem!  

Kijk op www.rabobank.nl onder het kopje “Actueel”. Klik op de button “Waarom lid worden?” en vervolgens 

op “Ik doe mee”.  

 

En verder… 
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Het is natuurlijk heel fijn als alle ouders, verzorgers en leerkrachten die lid zijn van Rabobank zelf 2 

stemmen op ons uitbrengen, maar vraag ook familie en vrienden om te stemmen op Stichting Ouderraad 

OBS ’t Lange. Want, nogmaals, elke stem is geld waard! 

 

Namens alle kinderen van OBS ’t Lange, alvast bedankt voor jullie steun!  

 

Met vriendelijke groet, 

Ouderraad OBS ‘t Lange 

 

OUD PAPIER  

 
Op zaterdag 24 oktober 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 :  Beerten (Lena + Kees) & Vermeulen (Niene) 

 
 
 

Wij feliciteren… (vrijdag 02 okt t/m vrijdag 16 okt 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

9 oktober Cas Verhoeven 7 

11 oktober Evy van Meijl 9 

15 oktober Silke Beliën 10 

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

- Flyer Webinar opvoeden in een wereld van social media en internet 
- Flyer LVO voorlichtingsactiviteit 

 
 
 
 
 
 
 


