INFOOTJE NR. 7
Schooljaar 2019-2020
Agenda
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

Vrijdag 29 november 2019
5 december
6 december
7 december
13 december
19 december
20 december

Sintviering op school
Studiedag, alle leerlingen vrij
Oud papier
Infootje 8
Kerstviering
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Dankwoord Rabo Clubsupport
Deelname Rabo Clubsupport actie
Dit jaar namen wij als Ouderraad van OBS ’t Lange voor de eerste keer
deel aan de Rabo Clubsupport actie. Via het infootje hebben wij jullie
gevraagd op ons te stemmen. Ons bestedingsdoel voor de opbrengst van deelname aan de
actie was: buitenspeelgoed voor de kinderen van OBS ’t Lange en een opbergsysteem voor
deze spullen. Wij zijn er trots op te kunnen vertellen dat wij een cheque met het mooie
bedrag van € 102,80 in ontvangst mogen hebben nemen. Binnenkort zullen de kinderen
kunnen genieten van nieuw buitenspeelgoed en een mooi opbergsysteem.
Wij willen dan ook iedereen bedanken die op Ouderraad OBS ’t Lange heeft gestemd
tijdens de Rabo Clubsupport actie!

Mini gemeente
Afgelopen woensdag heeft de Mini-gemeente 2019-2020 voor het eerst een
bijeenkomst gehouden. Bas, Saar, Silke, Pim en Sep zijn dit jaar de
vertegenwoordigers van de leerlingen op 't Lange. De ideeënbus zal bij
iedere vergadering worden geopend en vragen en/of opmerkingen kunnen dan worden
besproken.
De OR wil onze school buitenspeelgoed aanbieden en we hebben besproken wat we
daarvoor willen aanschaffen. We vragen deze week nog verder aan de andere leerlingen of
zij ook nog ideeën hebben. Het was een leuke eerste bijeenkomst en hebben zin in de
volgende bijeenkomst op 8 januari 2020.
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Sinterklaas
Wie zoet is krijgt lekkers … De kinderen van OBS ’t Lange hebben wat
afgesnoept in de afgelopen week. Op maandagmorgen 25 november
stonden er om 08.30 uur al een aantal moeders op school om alle
spullen klaar te zetten voor het bakken van de pepernoten. Om de
beurt mochten de groepen naar de hal komen. Daar stonden alle
ingrediënten klaar met daarbij een recept voor pepernoten. Heel precies moest alles
afgewogen en afgemeten worden, maar toen eenmaal alles in de mengkom zat kon er
gewerkt worden! Met z’n allen het deeg kneden om vervolgens pepernoten te draaien. Er
waren twee pieten die binnen even een kijkje kwamen nemen, nadat ze buiten een
bekende lucht hadden geroken. Ze dachten wat extra te kunnen snoepen, maar dat viel
tegen! Er moest gewerkt worden en gelukkig hielpen ze ons goed op weg. Aan het einde
van de schooldag kregen alle kinderen hun eigen versierde zakje gevuld met pepernoten
mee naar huis. Dat was genieten! De foto’s van het pepernoten bakken staan op de
website.
Op dinsdag 26 november en woensdag 27 november mochten de kinderen hun schoen
zetten. Donderdagochtend was het dan ook dolle pret, want de schoenen waren gevuld
met wat lekkers! Er was echter wel een minpuntje … Ozosnel had binnen in de school
gepoept. We vonden het gek dat de piet dit niet even had opgeruimd, maar dit had piet
uitgelegd in zijn brief die hij voor ons had geschreven. Al het lekkers hebben we eerlijk
verdeeld onder alle kinderen. Wat een feest!

Kerstviering donderdag 19 december
Op donderdag 19 december staat de kerstviering gepland. Op
donderdagmiddag vieren we samen met de kinderen kerst. In de avond staat
het kerstdiner gepland. We verwelkomen de kinderen graag om 17.00 uur en gaan dan met
zijn allen aan tafel. Om 18.30 uur is het einde van het diner. Gedurende het kerstdiner is
er voor de ouders gelegenheid om samen te komen in de speelzaal onder het genot van een
hapje en een drankje.
De kinderen bereiden het diner thuis zelf voor. Vanaf maandag 9 december hangen er
inschrijflijsten op de deuren van de teamkamer waarop u kunt aangeven welk gerecht u
samen met uw kind(eren) gaat maken.

BIEB
Sinterklaas en kerst voorlezen
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het Sinterklaas of
Kerst voorlezen in de bieb. Liever thuis? Neem een kijkje bij onze
sinterklaasboeken of kerstboeken in de online catalogus op
www.bibliotheekdekempen.nl/catalogus. Dit jaar hebben we ook een uniek
sinterklaasverhaal van lokale bodem, je vindt deze op onze website onder het menu
‘actueel - nieuws’.
Programmeren met robots, ontdekken met de Little Bits en 3D printen
Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier valt voor kinderen van alles te
leren, doen en ontdekken. Met robot Dash leren kinderen programmeren en met Little Bits,
kleine elektronische onderdeeltjes, maken kinderen allerlei uitvindingen. Ook is er een
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tweedelige workshop 3D printen. Hier leren ze een ontwerp van bijvoorbeeld hun eigen
ruimtevaartschip of fantasiedier maken en printen. De workshops worden gegeven in
verschillende vestigingen van Bibliotheek De Kempen. Kijk in de agenda op
www.bibliotheekdekempen.nl, onder het menu ‘actueel - agenda’.
Online oefenen voor school
Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de basisschool.
Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met je Bibliotheekaccount en
je krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. Tijd voor een werkstuk? Kijk op https://69.jeugdbibliotheek.nl/ en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar Junior Einstein’.
Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid
In November is het Week van de Mediawijsheid. De Ouder & Kind Media-Quiz is gelanceerd
ter ere van deze week. In deze Ouder & Kind Media-Quiz krijgen jullie 10 vragen
voorgeschoteld om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te maken. Speel
de quiz, leer van elkaars antwoorden en kies daarna een challenge die het beste past bij
jullie gezin. Kijk op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz

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 29 nov t/m vrijdag 13 december 2019 )
Datum:
5 december

Naam:
Sinterklaas

Leeftijd:
?

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