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INFOOTJE NR. 3 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag 20 september 2019 

     
Agenda 

Zaterdag  21 september Opening Gastel Kermis 

Maandag  23 september Studiedag, alle leerlingen vrij  

Dinsdag 24 september Kermisbezoek van 13.30 tot 14.30 uur 

Woensdag  25 september Kinderpostzegels 

Dinsdag   1 oktober Opening Kinderboekenweek 

Donderdag   3 oktober Juf Ascha jarig 

Vrijdag   4 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag   4 oktober Dierendag 

Woensdag   9 oktober 11.00 Koffie – uurtje 

Donderdag  10 oktober Sluiting Kinderboekenweek 

Vrijdag 11 oktober Kinderen om 12.00 uit 

  

OR VERGADERING 
 
In de OR-vergadering van 16 september jongstleden is besloten dat de 
volgende OR-jaarvergadering plaats zal vinden op 31 oktober 2019. Na de 
presentatie van de voorzitter van de OR zal Julius Winkens van Exova een 
presentatie geven over gepersonaliseerd leren. We zijn gestart met 
gepersonaliseerd leren voor het kernvak rekenen, beter bekend als MATH. 

 
 

Studiedag 23 september  
 
Aanstaande maandag hebben we met het team studiedag welke in het teken staat van het 
opstellen van de groepsplannen. Deze groepsplannen  stellen ons in staat om tegemoet te 
komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. We starten de dag 
echter met een workshop van David, de acteur die met de kinderen dramalessen heeft 
verzorgd omtrent woordenschat, spreken/ luisteren en presenteren. Het team zal deze 
dramalessen voortaan zelf verzorgen. 
 

 

 GASTEL KERMIS 
 
Ze zijn er weer! De kleurplaten voor GASTEL KERMIS. Deze zijn gisteren op school 
uitgedeeld. Je mag deze kleurplaat ingekleurd inleveren op zaterdag  
21 september in de feesttent. Je krijgt dan een kermiskaart met een waarde van EUR 20,- 
die je zaterdag en dinsdag kunt gebruiken. 
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SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB?  
 
Van 2 t/m 13 oktober is het weer 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! 
 
Dit jaar wordt het extra leuk, want we zijn een samenwerking aangegaan met Jozua 
Douglas, de leukste kinderboekenschrijver van Nederland, die net als Bruna de 
leesprestaties van kinderen wil verhogen. Jozua Douglas heeft een eigen 

website: https://www.jozuadouglas.com/ 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
U koopt van 2 t/m 13 oktober 2019 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2019 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 15 december 2019 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. 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.jozuadouglas.com/


 
 
 
 

OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 3 

Wij feliciteren… (vrijdag 20 sept t/m vrijdag 11 oktober 2019 ) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

23 september Ries Davits 5 

2 oktober Pim Kirkels 10 

2 oktober Gijs Vermeulen 6 

9 oktober Cas Verhoeven 6 

11 oktober Evy van Meijl 8 

 
Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst! 

 
 
Team OBS ’t Lange 
 
 
N.B. In de bijlages treft u aan 
* informatie over de jeugdvoorstellingen 2019-2020 in de smeltkroes te Maarheeze.  
* Poster over de Kinderboekenweek 
 
 
 

DRIE ACTIVITEITEN VAN DE WANDELWERKGROEP IVN 
CRANENDONCK. 
 
Graag willen we alle ivn-ers uitnodigen voor de volgende activiteiten: 
 
Woensdagmiddag 25 september:  GA JE MEE OP ZOEK IN DE IVN-TUIN? 
 

Een spannende zoektocht naar dieren die in en op de grond leven: de bodemdieren. Vanaf 
13.30 uur zijn alle kinderen van de basisschool welkom met hun (groot)ouders. Wie weet 
vind je springstaarten, miljoenpoten of een mooi gekleurde kever.  Je kunt een 
oorwormenhotelletje maken. Er is een binnen- en een buitenprogramma.  Deelname is 

gratis maar aanmelden moet: a.seggelen@upcmail.nl. 
 
Zondag 13 oktober: IVN LEDEN DAG, WANDELING IN DE VALLEI VAN DE ABEEK IN REPPEL. 
 
De wandeling is 8,5 km lang, stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Vertrek is om 
10.00 uur bij het Kruidvat in Maarheeze en daarna om 10.15 bij de Borgh in Budel 
(voorkant). De wandeling start bij de kerk aan de Bergerheidestraat 4 in Reppel Bocholt, in 
Belgie. Neem dus je paspoort mee en tevens een lunchpakketje en drinken voor een 
picknick onderweg. Na afloop bezoeken we traditioneel een terras voor een drankje. 

Aanmelden bij andre.nel@hetnet.nl en laat ook weten of je wilt rijden of meerijden. 
 
Zondag 27 oktober: HERFSTPUBLIEKSWANDELING OP DE HUGTERHEIDE. 
 

Start van de wandeling om 13.30 uur op de hoek Hommelberg/Fazantlaan in Maarheeze 
(Kamersven). De wandeling duurt anderhalf tot twee uur, aanmelden is niet nodig en 
deelname is gratis. 
 

De Wandelwerkgroepleden hopen veel ivn-ers te kunnen begroeten! 

mailto:a.seggelen@upcmail.nl
mailto:andre.nel@hetnet.nl
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JONG NEDERLAND GASTEL 

 
Zit jij in groep 0,1 of 2 van de basisschool? Check dan snel: 

 
 
Jong Nederland Gastel, Of misschien beter bekend als ‘de club’, jullie hebben er vast wel  
eens van gehoord! Het is een club voor kinderen vanaf groep 0 van de basisschool. Ze  
komen één keer per week bij elkaar in De Schaapskooi om samen met leeftijdgenootjes te 
knutselen, spelletjes of andere leuke dingen te doen. Naast deze wekelijkse 
groepsavonden worden er nog allerlei extra activiteiten georganiseerd, zoals het 
Kerstspektakel, Mini- Boerenbal, de Wandelvierdaagse en niet te vergeten het Kamp.  
 
Momenteel hebben we ongeveer 60 leden en 25 leiders, die elke keer weer leuke en 
uitdagende programma’s in elkaar proberen te zetten, afgestemd op de desbetreffende 
leeftijdsgroep. 
 
Speciaal voor de Minioren-groep organiseren we gedurende 5 weken vriendjes en 
vriendinnetjes  avonden. Op het moment zijn wij als Minioren een heel leuk groepje, maar 
het zou natuurlijk leuk zijn als ons groepje nog leuker en iets groter wordt. 
Zit jij in groep 0, 1 of 2 van de basisschool? Kom dan vrijblijvend meedraaien met de 
groepsavonden en zie hoe leuk en gaaf Jong Nederland is. De vaste clubavond van de 
minioren is op de dinsdag van 18.15 tot 19.30 uur. De vrijblijvende vriendjes en 
vriendinnetjes avonden zullen worden gehouden op 1 & 8 na de vakantie  op 22 & 29 
oktober en op 5 november. Je bepaalt zelf hoe vaak je wilt komen kijken. Lijkt het je 
leuk? Geef je dan snel op zodat we weten dat je komt! Stuur een mailtje naar 
bergvandennaomi@gmail.com  of een appje naar 0643514514.   
 
Ps. Zit jij in een hogere groep en wil je graag een keer komen kijken? Je bent altijd van 
harte welkom! Loop gerust binnen of neem contact met ons op voor meer informatie.  
Hopelijk tot dan! 
 
 
Leiding en bestuur  
Jong Nederland Gastel 
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RABO CLUBSUPPORT 
 

• Stem op: Stichting Ouderraad Openbare Basisschool; 

• Actief in: Cranendonck; 

• Bestedingsdoel: buitenspeelgoed voor de kinderen van OBS 't Lange en een  
opbergsysteem voor deze spullen; 

• Stemmen kan van 27 september t/m 11 oktober. 

 


