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Schooljaar 2020-2021
Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag

Vrijdag 4 december 2020
18 december
18 december
21 december
t/m 1 januari

Kerstviering
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie

25 december
26 december
31 december
1 januari
21 januari

1e kerstdag
2e kerstdag
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Juf Marjolein jarig

Hartelijk bedankt voor het stemmen!
Beste ouders,
Enkele weken geleden hebben wij jullie gevraagd om tijdens de Rabo
ClubSupport Actie te stemmen op Stichting Ouderraad OBS ’t Lange. Op dinsdagavond 24
november vond de digitale prijsuitreiking plaats. Vanuit de ouderraad namen verschillende
ouders deel aan het door Rabobank georganiseerde digitale live-event. Aan het einde van
de avond werd bekend dat wij het mooie bedrag van € 108,77 bij elkaar hebben verdiend.
De Ouderraad nam dit jaar voor de tweede keer deel aan de Rabo ClubSupport Actie. Het
bedrag wat we dit jaar mochten ontvangen is iets hoger dan vorig jaar. Een hele goede
prestatie. Met dit bedrag kunnen we weer wat leuke dingen voor de kinderen organiseren.
Iedereen die een stem op onze stichting heeft uitgebracht: HARTELIJK BEDANKT!
Ouderraad OBS ’t Lange

Bijna kerst
Terwijl we nog genieten van het Sintfeest hebben de voorbereidingen voor de kerstviering
ook plaatsgevonden. Gezien de huidige situatie is er gekozen voor feestelijkheden in de
eigen klas op vrijdag 18 december, op donderdagavond zijn er dus geen activiteiten voor
de leerlingen. Wanneer de sint en zijn pieten weer richting Spanje gaan ontvangt u meer
informatie over kerst. Vanaf komende week leest u in de schoolapp alle details via
berichten die gaan volgen.
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App en push berichten
Beste ouder(s),
Wij hebben vernomen dat niet iedereen een melding krijgt als we iets nieuws op de app
zetten. Wij als team letten er op dat er nu een push bericht mee verstuurd wordt als er
iets geplaatst wordt.
Heeft u per abuis deze optie uitgevinkt toen u de app installeerde dan kunt u deze
toevoegen bij de app (zie hieronder). Let op! Ook dient u deze optie op uw telefoon bij
instellingen aan te zetten.
Mocht dit ook niet werken dan kunt u de app even opnieuw downloaden en dan vraagt hij
of u toestemming geeft push berichten te verzenden en hier dient u dan ja aan te vinken.

Push berichten
Een push bericht...
•
•
•

wordt eenmalig direct naar het toestel van een gebruiker verzonden.
wordt toegevoegd aan het berichtencentrum van het toestel.
tik je aan om de app te openen.

Starten met het ontvangen van push berichten
Android gebruikers ontvangen standaard push berichten, maar iOS gebruikers moeten de app eerst
toestemming geven. Dit wordt gevraagd bij eerste gebruik:

Achteraf toestemming geven op iOS
Heb je de app geen toestemming gegeven, dan ontvang je geen push berichten. Als je deze instelling
later wil wijzigen, volg dan deze stappen:
1. Open de Instellingen app op je iPhone.
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2. Blader naar beneden en tik op de naam van de app.

3. Kies Berichtgeving.

4. Vink Sta berichtgeving toe aan.

Achteraf toestemming geven op Android
Om de instelling op Android te wijzigingen volg je de onderstaande stappen. Er kunnen afhankelijk van
het merk van het toestel wel kleine verschillen zijn.
1.
2.
3.
4.

Open de Instellingen app.
Blader naar Meldingen.
Zoek de juiste app op.
Pas het vinkje aan.

OUD PAPIER
Op zaterdag 12 december staat de oud papiercontainer op het St.
Cornelisplein. Wij verzoeken u het oud papier netjes achter in de
container op te stapelen. De hulpouders worden verwacht op 11
december van 13.00 tot 14.00 uur.
Hulpouders : van Meijl (Giel & Evy) & van Kessel (Isa)
Data oud papier (deze kunt u ook vinden op de website en in de app)
30 jan Beliën (Silke) & Vanlier (Joep)
20 maart Vlassak (Jelte & Linde) & Vermeulen (Gijs & Saar)
1 mei Kennis (Lisa & Femke) & Verhoeven (Ben & Cas)
12 juni van Velthoven (Mila & Dex) & van de Laar (Joep & Lotte)
24 juli Verhoeven (Freek) & van Dommelen (Mats)
Wij feliciteren in de maand december
Datum:
15 december
19 december
20 december
23 december

Naam:
Loes van de Laar
Lotte van de Laar
Mila van Velthoven
Teuntje Kees

Leeftijd:
4
7
7
8

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

3

Wij feliciteren in de maand januari
Datum:
9 januari
17 januari
30 januari

Naam:
Lizzy van
Lievenoogen
Benthe van Lieshout
Freek Verhoeven

Leeftijd:
8
9
6

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