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INFOOTJE NR. 6 
Schooljaar 2020- 2021                        Vrijdag 29 januari 2021 

     
Agenda 
 

Maandag  8 februari   Studiedag (alle leerlingen vrij)  

Vrijdag  12 februari   Kinderen om 12.00 uur uit   

Maandag  15 februari t/m 
19 februari  

Voorjaarsvakantie  

Donderdag  25 februari  Juf Gabi jarig  

  
 

Bekendmaking Jeugdprinsenpaar 
  
Afgelopen zondag hebben we via de livestream van 

de Pintewippers kunnen zien hoe het nieuwe 

jeugdprinsenpaar van Gastel bekend werd gemaakt. 

Wat was het spannend!  

 

Jeugdprins Pim, jeugdprinses Niene en jeugdvorst Sven van harte gefeliciteerd! 

Maak er een bijzonder mooi jaar van. Alaaf! 

 

Sleutel 
 
In het verleden werd de OR wel eens benaderd voor bijzonderheden 
rondom het schoolgebouw. De OR is inmiddels niet meer in het bezit 
van de sleutel van de school. Mocht er buiten de schooltijden iets 
zijn waarvoor u de school wilt bereiken, dan kunt u altijd mailen 
naar info@obstlange.nl  

 

 
Suze 
 
Op 21 januari 2021 zijn juf Yvonne en haar man Rick de trotse 
ouders geworden van hun knappe dochter Suze.  
Tim is nu een trotse grote broer. 
 
Wij wensen Yvonne, Rick en Tim veel geluk samen! 
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Trots 
 
Wij als team zijn supertrots op alle kinderen, de ouders en 
de oma’s, opa’s en alle andere helpende handen die het 
thuisonderwijs ondersteunen. 
 
 
 
 
 

 

OUD PAPIER  
 
Op zaterdag 30 januari 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 :  BeIien (Silke) & Vanlier (Joep) 
 
 

 
Wij feliciteren… (vrijdag 29 januari t/m vrijdag 28 februari) 
  

Datum:  Naam:  Leeftijd:  

30 januari   Freek Verhoeven  6  

08 februari  Sten van Meijl  4  

11 februari  Dinne Dijst  7  

15 februari  Enzo van den Broek  5  

25 februari   Bas Kirkels  9  

27 februari  Lore Jaspers  8  

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


