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INFOOTJE NR. 5 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag 1 november 2019 

     
Agenda 

Dinsdag 5 november 19.00 uur MR vergadering 

Vrijdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag 15 november Infootje 6 

Zaterdag 16 november Landelijke intocht Sinterklaas 

Maandag 18 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 20 november 11.00 uur Koffie-uurtje 

 
MR Mededeling 
  
Beste ouders,  
 
Ieder jaar wordt er gekeken naar de zittingstermijn van onze MR-leden.  

 
In januari 2020 maakt Marloes Langers-Jansen vier jaar deel uit van onze MR en kan zij 
haar rol verlengen. Marloes wil zich herkiesbaar stellen, maar gunt een andere kandidaat 
ook een plaats binnen de MR. Als oudergeleding van de MR neem je deel aan de MR-
vergaderingen en denk je mee over het beleid van school. Onze kinderen staan hierin altijd 
centraal, kijken we naar de toekomst en wat de mogelijkheden zijn voor ons als kleine 
school binnen RBOB De Kempen.  
 
Wil jij je steentje bijdragen en meedenken over onder andere het didactische beleid van 
OBS 't Lange? Meldt je dan aan via mr@obstlange.nl om je kandidaat te stellen als MR-
oudergeleding.  
 
Mocht je vragen hebben of twijfelen? Stel gerust je vragen aan Andy of Marloes. Tevens 
kun je de MR vergadering van 5 november bijwonen, zodat je een indruk krijgt omtrent het 
reilen en zeilen van onze MR.  
Indien er meerdere kandidaten zijn, zullen we verkiezingen houden. Deze zullen in de 
week van 11-15 november plaatsvinden.  
 
MR OBS 't Lange 

 
Nationaal Schoolontbijt 
 

Op vrijdag 8 november staat het Nationaal Schoolontbijt gepland op 
school. Dit jaar met als thema: 'Neem de tijd voor je ontbijt!'. Vaak is de 
factor tijd voor ouders en kinderen elke dag een drempel voor een gezond 

en gezellig ontbijt. Op deze vrijdag zullen we dan ook de tijd nemen om met elkaar te 
ontbijten. Thuis ontbijten is deze dag niet nodig.  
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf voor hun bord, beker en bestek zorgen (graag 
voorzien van naam). Deze mogen ze vanaf woensdag 6 november mee naar school nemen. 
Na het schoolontbijt zullen ze hun spullen weer mee naar huis nemen!  
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Week van Mediawijsheid          
 

Week van de Mediawijsheid 2019: Aan of uit?  
 
Groep 6-7-8 doen dit jaar weer mee aan de week van de mediawijsheid.  
 
In een wereld vol media moeten we constant keuzes maken. Nog even je appjes checken 
of ga je vroeg slapen? Laat je je kind alleen op de tablet of lees je samen een boekje? 
Regel je zelf je online bankzaken of laat je dat doen door een ander? De Week van de 
Mediawijsheid 2019 (8 t/m 15 november) heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’ Slim 
aanstaan verrijkt je leven. Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe 
droombaan. Je kunt videobellen met de huisarts of met je grote liefde. Je blijft in 
contact, door het delen van foto’s óf het plannen van je reis. Maar zodra je te veel tijd 
besteedt aan appen, scrollen en liken, merk je dat je lichaam protesteert. Of dat de 
smartphone meer aandacht krijgt dan het eten met je familie. Daarnaast gaan 
technologische ontwikkelingen razendsnel, wat voor sommige mensen lastig of 
beangstigend kan zijn. Daarom is het steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we 
media inzetten. Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En wanneer zit 
technologie ons juist in de weg? Ouders, kinderen, opa’s, oma’s, vrienden, buren, 
verzorgers, leraren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid: laten we van 
elkaar leren en elkaar helpen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom 
de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? Ga naar weekvandemediawijsheid.nl 
voor meer informatie. 
 
 

Sinterklaascomité 
 
Zoals jullie weten komt de tijd van sinterklaas er weer aan. 
 
Zondag 24 november is de intocht van sinterklaas, we hopen hem rond 
13.30 te kunnen verwelkomen in Gastel. Aansluitend zal de sint met zijn 
Pieten naar de huiskamer van de Schaapskooi gaan om samen met de 

kinderen en ouders er een leuke middag van te maken. 
 
Wij willen jullie even laten weten dat de kinderen die BUITEN Gastel wonen een bonnetje 
kunnen afhalen tegen een vrijwillige bijdrage voor de intocht van Sinterklaas.  
Meer informatie volgt in het volgende Infootje. 
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Beste ouders, 
 
Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek is ons KinderzwerfboekStation geopend. We 
openen dit KinderzwerfboekStation omdat we lezen op school en thuis erg belangrijk 
vinden. Kinderen die lezen en voorgelezen worden, ontwikkelen zich vaak beter en sneller 
op het gebied van taal. 
 
Kinderzwerfboeken 
Dit zijn boeken die zwerven van kind naar kind. Je vindt ze overal: in de wachtkamer, op 
de kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation en vanaf volgende week ook 
bij ons op school! Je herkent de boeken aan de zwerfsticker op de kaft. 
 
Wat is een KinderzwerfboekStation? 
Dit is een kast vol zwerfboeken! Je kunt hier een boek brengen dat je zelf niet meer leest 
en dat een ander kind mag lezen. Daarnaast kun je een zwerfboek uitzoeken om zelf te 
lezen om hem vervolgens op een andere plek weer neer te zetten. Je vindt de adressen 
van de KinderzwerfboekStations op www.kinderzwerfboek.nl. Er zijn al meer dan 2.400 
KinderzwerfboekStations in Nederland! 
  
Leesplezier voor iedereen! 
Kinderzwerfboek vindt dat álle kinderen moeten kunnen lezen. Dat vinden wij ook! Vraag 
bij juf Marjolein of juf Yvonne een zwerfsticker, zodat je je boek thuis kunt aanmelden via 
de website (https://www.kinderzwerfboek.nl/). 
 
Met vriendelijke groet, 
Juf Marjolein en juf Yvonne 
 
Koffie uurtje 
 
Op 20 november om 11.00 uur is er weer een koffie-uurtje. Het onderwerp van gesprek zal 
zijn het schoolplan en het gepersonaliseerd leren. Het is fijn als u zich van tevoren voor dit 
koffie-uurtje aanmeldt door een e-mail te sturen naar info@obstlange.nl.  
 

Wij feliciteren… (vrijdag 1 nov t/m vrijdag 15 november 2019 ) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

2 november Luuk Houbraken 12 

9 november Ben Verhoeven 8 

11 november Puck van der Kruijs 9 

 
 
Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst! 
 
Team OBS ’t Lange 
 
N.B. In de bijlage treft u de oudernieuwsbrief aan over het nationaal schoolontbijt. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kinderzwerfboek.nl&data=02%7C01%7Cyvonnekuijlaars%40rbobdekempen.nl%7C99113c8d59f143712a6908d74b33a438%7C5903815361b74547bcf4967fe9babef8%7C1%7C0%7C637060557475869138&sdata=fCSskyPOiPWiDmC2gFbeT1C45AfvcuSUjubYDo1l67c%3D&reserved=0
https://www.kinderzwerfboek.nl/
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Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes jeugd te Maarheeze 

organiseert op 

zondag 10 november haar tweede voorstelling van dit seizoen. 

Voor slechts € 4 kunnen kinderen op deze ochtend genieten van een magisch 

poppentheater. 

 

Zondag 10 november I 11.00 uur I € 4 I  vanaf 3 jaar 

 

Ollie Trollie en Mannetje Lampenkap – De vliegende koffer 

poppentheater 

Ollie Trollie gaat op bezoek bij zijn oma Hillie Trol. Zij leest hem 

altijd voor onder haar lampje. Ollie zit niet te dichtbij, want hij is 

bang voor het licht. Maar hij vindt het wel heerlijk als zijn oma 

voorleest. Op een dag leest zij het verhaal over Mannetje 

Lampenkap die op een dag alle lampjes pikte. En dan verdwijnt ook 

het lampje van oma.  

Kan zij Ollie nu nooit meer voorlezen? Ollie gaat op zoek naar het 

verdwenen lampje en ... Mannetje Lampenkap. Onderweg ontmoet 

hij Vleermuis Vlerk, Kapitein Blauwbaard en Glimworm Glitter. Zal 

het Ollie lukken om Mannetje  

Lampenkamp en het verdwenen lampje te vinden? 

 

Een voorstelling van Charlotte de Lange, die het publiek meeneemt in de magie van het verhaal 

met aansprekende poppen, een kleurrijk decor en leuke muziek en liedjes.  

Wil je op de hoogte blijven van onze jeugdvoorstellingen; bekijk en like dan 

onze 

facebookpagina  Jeugdvoorstellingen AK 

Smeltkroes 


