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INFOOTJE NR. 7 
Schooljaar 2020- 2021                        Vrijdag 26 februari 2021 

     
Agenda 
 

Maandag  1 maart OR- vergadering 20.00 uur (digitaal) 

Zondag 4 april Eerste paasdag 

Maandag 5 april Tweede paasdag 

  
 
 

Basis voor beter 
 
De kinderen in groep 6/7/8 zijn momenteel bezig met het 
project basis voor beter en tijdens dit project maken ze een 
videoclip onder leiding van Iris Rulkens en Quintijn Maas.   

 
 

Tasjes 
 
Wat zijn we blij om iedereen weer op school te zien.  
Helaas moeten we er in deze periode rekening mee houden dat er 
een groep ineens thuis moet blijven.  
Natuurlijk hopen we dat dit niet het geval zal zijn, maar om goed 
voorbereid te zijn hebben alle leerlingen van onze school vandaag 

een mooie tas ontvangen. Dagelijks worden alle schoolspullen hierin 
bewaard, zodat de spullen snel verzameld zijn wanneer dit nodig is. Op 
deze manier ziet het er meteen fleurig en opgeruimd uit in de klassen.  
 
Graag willen we Susan van Mierlo, de mama van Teuntje en Bennie, via 
deze weg bedanken voor de goede en snelle service. De tasjes zijn 
prachtig geworden dankzij Superbedrukt uit Gastel!  

 
 
 

OUD PAPIER  
 
Op zaterdag 20 maart 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 :  Vlassak (Jelte + Linde) en Vermeulen (Saar & Gijs) 
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Wij feliciteren… (1 maart t/m vrijdag 31 maart) 
  

Datum:  Naam:  Leeftijd:  

8 maart Fleur Melis   5 

18 maart Revi Langers 6 

19 maart Saar Vermeulen 10 

25 maart Bennie Kees 5 

25 maart Joep van de Laar 6 

29 maart Diana van den Broek 8 

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


