INFOOTJE NR. 4
Schooljaar 2019-2020
Agenda
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Vrijdag 11 oktober 2019
14 oktober
15 oktober
16 oktober
31 oktober
1 november

Herfstvakantie
Juf Petra jarig
Juf Janneke jarig
19.30 uur OR jaarvergadering
Infootje 5

Kermisbezoek OBS ’t LANGE
Alweer bijna traditiegetrouw genoten de kinderen van OBS ’t Lange
op dinsdag 24 september jl. van een heerlijke kermismiddag.
Stichting Gastel Kermis had in samenwerking met de ouderraad van
OBS ’t Lange de kermis afgehuurd voor de kinderen. Een uur lang
mochten de kinderen onbeperkt rondjes draaien in de Draaimolen,
Calypso en Botsauto’s. Aan de stralende gezichten van de kinderen
was te zien hoe zij genoten van de verschillende attracties. Hier en
daar werden ook nog wat angsten overwonnen. Zo’n schoolmiddag
zou menig kind wel vaker willen hebben.
De kinderen en leerkrachten van OBS ’t Lange bedanken Stichting
Gastel Kermis en de ouderraad voor het organiseren van deze fijne
kermisdinsdag!

Foto’s OR
Wijziging wachtwoord
Van de meeste festiviteiten op school worden foto's gemaakt. Deze
foto's zijn te bekijken op https://myalbum.com/obstlange of via
de website www.obstlange.nl, onder het kopje nieuws, foto’s OR.
Het wachtwoord voor deze website is aangepast. U kunt het
wachtwoord bij de leerkracht van uw kind opvragen.

OUD PAPIER
Op zaterdag 26 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 : Van Cranenbroek (Emma) & Kirkels (Bas)
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VOORLEESKAMPIOENSCHAP
Tijdens de kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 6-7-8
voorgelezen aan de rest van de school. De kinderen van groep 7-8
konden meedoen aan de voorleeskampioenschappen. Ninthe eindigde
op de 3e plaats, Emma werd 2e en Lars is onze voorleeskampioen. Hij
mag onze school vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van
de Cranendonckse scholen.
Succes Lars!

HANDVAARDIGHEID
Met handvaardigheid werken we op dit moment met het thema ‘robots en techniek’. Groep
3-4-5 heeft mooie tekeningen gemaakt van robots en hebben prachtige robots gemaakt van
dozen en kosteloos materiaal.
Groep 6-7-8 is druk met de oude kapotte apparaten van de rommelmarkt. Deze zijn
inmiddels al zo ver uit elkaar dat de binnenkant met de kabeltjes en printplaatjes
zichtbaar zijn. De kinderen hebben onderdelen apart gehouden voor de grote robots. Hier
zijn ze deze week mee gestart. Een van de robots heeft al een hoofd met 2 armen en 2
handen. Na de vakantie hebben de kinderen nog 1 moment om hieraan te werken.
De week erop, donderdag 31 oktober 2019, is het Halloween. Die middag gaan de kinderen
pompoenlampionnen maken. Het uithollen en insnijden van de pompoenen zal vooral voor
de jongste kinderen lastig zijn. Het zou fijn zijn als er voor die donderdagmiddag extra
hulp is (groep 3-4-5 heeft handvaardigheid van 12.45 uur - 13.40 uur en groep 6-7-8 van
13.45 uur - 14.40 uur). Vindt u het leuk om een keer te helpen (of misschien een opa, oma
of kennis), geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind.
Ook willen we u vragen om de kinderen oude(re) kleding aan te trekken en een oude lepel
(voorzien van naam) mee te geven op donderdag 31 oktober.
Op vrijdag 1 november is er 's ochtends op van 8.20 tot 8.45 uur een tentoonstelling van
de kunstwerken die de kinderen tijdens het thema ‘robots en techniek’ gemaakt hebben.
U bent van harte uitgenodigd om de tekeningen, de robots, de groepsopdrachten van groep
6-7-8 en de pompoenlampionnen komen te bewonderen in de hal. De kinderen zullen u
rondleiden en van alles vertellen over wat ze gedaan en gemaakt hebben. We zouden het
leuk vinden als er veel bezoekers naar de tentoonstelling komen.
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IVN – Ledendag aanstaande zondag 13 oktober
HERINNERING
Graag wil de Wandelwerkgroep nog even wijzen op de ivn-ledendag van
aanstaande zondag 13 oktober. We gaan dan wandelen in het dal van de
Abeek in Reppel. Tijdens het voorwandelen hebben we genoten van een
zeer afwisselend gebied met moerassen, droge en natte bossen, knuppelbruggen, heel veel
paddenstoelen, een grote groep reeën, mooie gebouwen en mooi weer! Dat laatste kunnen
we natuurlijk niet garanderen en of we een ree zien is ook niet zeker maar er blijft meer
dan genoeg over om van te genieten.
Om 10.00 uur vertrekken we bij het Kruidvat in Maarheeze en daarna om 10.15 uur bij de
Borgh in Budel (aan de voorkant). We rijden naar de kerk van Reppel aan de
Bergerheidestraat 4. Neem een lunchpakketje en drinken mee en stevige schoenen.
Vergeet je paspoort niet.
De wandeling is 8,5 km lang. Na afloop drinken we wat in het restaurant bij het
watermolentje. Wel even aanmelden bij andre.nel@hetnet.nl, meerijden kan.
Tot zondag!

INFOAVOND ZINDELIJKHEID
Op dinsdag 22 oktober organiseert de GGD een infoavond over bedplassen bij kinderen en
op dinsdag 12 november organiseert de GGD een infoavond over broekpoepen. In de bijlage
leest u meer informatie over deze avonden.
Wij feliciteren… (vrijdag 11 okt t/m vrijdag 1 november 2019 )
Datum:
11 oktober
15 oktober
20 oktober
27 oktober
27 oktober

Naam:
Evy van Meijl
Silke Beliën
Emma van
Cranenbroek
Julie Beelen
Zoé Racz

Leeftijd:
8
9
10
5
7

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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N.B. In de bijlage treft u informatie aan over
- de informatieavond over bedplassen van de GGD
- over de afsluiting van de kinderboekenweek

Aanbod jeugdvoorstellingen herfstvakantie Theater de Schalm
Volgende week is het herfstvakantie en daar hebben wij onze programmering speciaal op aangepast
met een ruim aanbod aan jeugdvoorstellingen.
De volgende voorstellingen zullen bij ons te zien zijn in Theater de Schalm:
Dolfje Weerwolfje & Foeksia de Miniheks (6+)
Na het succes van ‘Dolfje Weerwolfje de Musical’ is het nu tijd voor een vervolg: ‘Dolfje Weerwolfje
en Foeksia de Miniheks’.
Wrow! Op een nacht rent Dolfje Weerwolfje per ongeluk het Weerwolvenbos uit, het Heksenbos in.
Van Opa Weerwolf mag hij daar absoluut niet komen, want weerwolven en heksen gaan niet samen.
Dan leert hij Foeksia kennen, een grappig en lief miniheksje, dat bij haar vader Kwark de Tovenaar
woont. Ze worden vriendjes! Dé nieuwe familiemusical, vol leuke liedjes, mystieke wezens, grappige
tovertrucs en betoverende liefdesdrankjes.
Lees verder…
Zaterdag 12 oktober, 14.30 uur
Rupsje Nooitgenoeg (2+)
Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle vertelt het verhaal van een hongerige rups die zich overal
doorheen eet. Kleine en grote bezoekers worden meegenomen in de wereld van het Blauwe Paard,
Vader Zeepaard, het Eenzame Vuurvliegje en Rupsje Nooitgenoeg. Een magische, ritmische
voorstelling waarbij je met een grote glimlach op je gezicht het theater verlaat.
Lees verder…
Zondag 13 oktober, 14.30 uur
Brugklas Live (9+)
Een hip hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet idee, lekker out of the box! Dan
wil Emma de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie
bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? ‘Brugklas de Musical’ is voor iedereen
herkenbaar: een zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste periode van je leven.
Lees verder…
Woensdag 16 oktober, 19.30 uur
Over een kleine mol (2+)
Mol komt boven om te kijken of de zon al op is als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat
goor! Mol gaat op zoek naar de dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren die duidelijk maken
dat zij het in ieder geval niet waren... Maar dan zijn er gelukkig twee strontvliegen die hem kunnen
helpen.
Lees verder…
Donderdag 17 oktober, 15.00 uur
Hippe Gasten (6+)
In deze spiksplinternieuwe show gaat Hippe Gasten met het liedje aan de slag. Wat is een liedje, wat
doet een liedje, wat schreeuwt een liedje, wat huilt een liedje? Met ‘Doe mij een liedje speciaal’ kun
je aan het loket een liedje bestellen! En voor sommige kinderen wordt er speciaal een liedje op maat
gemaakt. De zoektocht naar het liedje speciaal!
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Lees verder…
Vrijdag 18 oktober, 14.30 uur
Kleine Nachtmuziek (6+)
Angela Schijf en haar orkest zijn terug met een nieuwe familievoorstelling waarin de muziek
van Mozart centraal staat. Kleine Nachtmuziek is voor jong en oud dé manier om klassieke muziek te
ontdekken.
Sophie heeft een wonderlijk stel hersens. Ze is beslist anders dan andere kinderen. Haar ouders zien
haar talenten wel, maar Sophie zien ze niet. “Je bent geniaal! De hele wereld moet het weten!”
Sophie kan alles, maar niets waar ze gelukkig van wordt. Op een avond vlucht ze het huis uit, weg van
de torenhoge verwachtingen, de nacht in, het avontuur tegemoet…
Lees verder…
Zaterdag 19 oktober, 19.30 uur

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

5

