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INFOOTJE NR. 4 
Schooljaar 2020-2021                        Vrijdag  16 oktober 2020 

     
Agenda 

Maandag 19 oktober 
t/m  
23 oktober  

Herfstvakantie 

  

 
 

App en het infootje 
 
Zoals u wellicht heeft gezien wordt de schoolapp steeds meer gebruikt om foto’s en 
berichten met u te delen. Er zal dan minder informatie overblijven voor het infootje,  
deze zal dan ook minder frequent verstuurd gaan worden. Iedere maand aan het 

einde van de maand zal gekeken worden of er genoeg nieuwe informatie is om een infootje 
te versturen. 
 
We hebben in de app aan het kopje nieuws 2 kopjes toegevoegd  
Corona update en lekker lezen  
(het kan zijn dat u deze niet meteen ziet, misschien dat u de pagina een keer moet 
verversen om deze te kunnen zien). 
 
Mocht het niet lukken met de app installeren of het gebruik hiervan dan kunt u altijd 
contact opnemen per mail met birgitvandenberg@rbobdekempen.nl  
 
  

Oudertevredenheidspeiling  
 
 Conform het beleid van RBOB worden de oudertevredenheidspeiling elke 2 jaar 
uitgevoerd, dit schooljaar staat de peiling op de planning. Wederom wordt deze 
uitgevoerd in samenwerking met het bedrijf Scholen met Succes. Op maandag 23 
november gaat de peiling van start, dit betekent dat u als ouder op die dag een 

uitnodiging ontvangt op uw hun persoonlijke mail. Er is één digitale vragenlijst per gezin. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst wilt beantwoorden. Alvast hartelijk 
dank voor de moeite. 
 
 

Zet je licht aan!  
 
Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor 
verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een aanrijding 

neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die 
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB 
zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan.  
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De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. 
het correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met 
spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek 
van de school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je 
licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet 
men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. 
Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie 

 

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: 

18 oktober Jasmijn de Haas 4 

20 oktober Emma van 
Cranenbroek 

11 

27 oktober Julie Beelen 6 

27 oktober Zoé Rácz 8 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
Fijne herftvakantie gewenst! 
 
Team OBS ’t Lange 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

