INFOOTJE NR. 6
Schooljaar 2019-2020
Agenda
Zaterdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Vrijdag 15 november 2019
16 november
18 november
18 november
20 november
26 november
28 november
29 november

Landelijke intocht Sinterklaas
Studiedag, alle leerlingen vrij
20.00 uur OR vergadering
11.00 uur Koffie-uurtje
Juf Yvonne jarig
Jan jarig
Infootje 7

Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 08 november hebben wij deelgenomen aan het nationale
schoolontbijt. Meneer de uil wenste ons smakelijk eten. Samen hebben
we genoten van een heerlijk ontbijt, een belangrijke start van de dag.
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Gezocht voor Handvaardigheid
Voor handvaardigheid zijn we op zoek naar
- mooi gekleurde, liefst wat dikkere wol om mee te vingerhaken
- gekleurde wol om te punniken en
- berkentakjes.

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.
Dit kunt u doen bij:
- Anita Derks, Gravenkasteel 25 te Gastel
- Jos Meeuwissen, Heikant 29 te Gastel
- Yvonne Vos, Burgemeester van Houtstraat 89 te Budel
Het sinterklaascomité is nog op zoek naar versterking. Lijkt het je leuk om hier een
bijdrage aan te leveren, dan kun je je wenden tot een van bovengenoemde personen.

Koffie uurtje
Op 20 november om 11.00 uur is er weer een koffie-uurtje. Het onderwerp van gesprek:
het schoolplan, het gepersonaliseerd leren en we praten verder over de inspirerende
presentatie van Julius tijdens de OR jaarvergadering. Het is fijn als u zich van tevoren voor
dit koffie-uurtje aanmeldt door een e-mail te sturen naar info@obstlange.nl.
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OUD PAPIER
Op zaterdag 7 december 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 Lieshout (Benthe) & Van Lievenoogen (Lizzy)

Wij feliciteren… (vrijdag 15 nov t/m vrijdag 29 november 2019 )
Datum:
16 november
17 november
21 november
27 november

Naam:
Sep Beliën
Kees Beerten
Giel van Meijl
Dex van Velthoven

Leeftijd:
12
7
10
4

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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