
OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 1 

 

INFOOTJE NR. 8 
Schooljaar 2019-2020                        Vrijdag  13 december 2019 

     
Agenda 

Donderdag 19 december  17.00 – 18.30 uur : Kerstviering 

Vrijdag 20 december Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

Maandag  23 december Kerstvakantie 

Woensdag 25 december 1e kerstdag 

Donderdag 26 december 2e kerstdag 

Dinsdag  31 december Oudjaarsdag 

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 

Woensdag 8 januari 11.00 uur Koffie-uurtje 

Woensdag 8 januari Mini gemeente 

Vrijdag 10 januari Infootje 9 

Maandag 13 januari 20.00 uur OR vergadering 

Dinsdag 21 januari 19.00 uur MR vergadering 

  
Kinderbal 
 
Willen jullie weten wie het nieuwe jeugdprinsenpaar wordt? Kom dan op 

zondag 5 januari 2020 om 14.00 uur naar de Schaapskooi.  

De jeugdprins en jeugdvorst worden uit groep 8 gekozen. De    
jeugdprinses uit de meisjes van groep 7 die zich opgegeven hebben. 

 
 
Koffie-uurtje  
  
Op 8 januari om 11.00 uur is er weer een koffie-uurtje (dit koffie-uurtje 
gaat zeker door). 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.  

 
Sinterklaas op school 
 

 

Sinterklaas  

op school! 

Sinterklaasviering 
Het is sinterklaas op school. 

We kregen pepernoten schuimpjes 
en tumtum. We kregen pakjes. 

Sinterklaas had Ozosnel 
mee en piet zat er op! Saar krijgt 
tattoos en Sam een magic cube. 
Ook de anderen kinderen kregen 

pakjes! 
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Sam en Saar 

                     

Sinterklaasviering op school 
Sinterklaas kwam op school. Ozo Snel kwam maar 
de piet zat er op en sinterklaas niet. We deden een 
circuit. Daarna deden we een optreden met de  
boomwhackers. Toen hebben we allemaal een kado 
gekregen.  
 
Roos en Wes 

 

 

Sinterklaas kwam op school. Met het paard maar piet 
zat op het paard. We moesten per groep naar 
sinterklaas. Wij hebben voor sinterklaas met de 
boomwhackers sinterklaas kapoentje gedaan. We 
hadden een circuit gedaan. Het was heel erg leuk. 
 
Evy en Gijs 

Sinterklaas op school 
Ik vond sinterklaas heel leuk. Ik kreeg een leuke 
cadeau. De sint was ook op school. Ozosnel poepte 
in de school. Dat stonk als een malle. Ik wou ook op 
Ozosnel rijden.   
 
Lisa en Joep 
 

 

 

Sint op school 
Het was super leuk. Sinterklaas gaf iedereen pakjes. 
De pakjes waren leuk. We mochten er ook mee 
spelen. We mochten ook vrij kiezen. We deden een 
optreden met de boomwhackers voor Sinterklaas. 
Het was superleuk. 
 
Jelte en Isa 
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Gedichtenwedstrijd 
 
Onlangs deden de kinderen van groep 6/7/8 mee met de 
gedichtenwedstrijd Brabant Remembers van Bibliotheek De Kempen. 
Het thema was 'oorlog en vrede '. 
Tijdens de les leerden de kinderen dat gedichten heel verschillend 
zijn  en dat er allerlei dichtvormen zijn zoals  naamgedicht, 
stapelgedicht, rondeel en elfje. 

Vervolgens gingen de kinderen aan de slag. De resultaten werden opgestuurd en toen was 
het afwachten. De gedichten werden beoordeeld door een vakjury. Er waren 4 
genomineerden en 2 prijswinnaars van onze klas. 
Vrijdag 6 december vond de bekendmaking plaats van de genomineerden van onze school. 
De gedichten werden door de kinderen voorgedragen en vervolgens werd het juryrapport 
voorgelezen. Lars Melis won de derde prijs en Sep Beliën won de eerste prijs. Hieronder 
kunt u de gedichten van de genomineerden lezen. 
 
De winnende gedichten worden gepubliceerd in een verzamelbundel van Eersel 
Remembers. 

 
Nederland, Nederland is bevrijd.  
Wij zijn verblijd,  
want het is gedaan met de strijd  
Hitler schreef met krijt wij geven ons over.  
Hitler is echt een uitslover  
Wij geven ons nooit meer over want wij willen geen oorlog meer.  
 
Van: Ninthe van Asten, groep 7. 
 
wat zijn wij blij.  
wat zijn wij blij het is klaar met de strijd.  
wat zijn we blij het is klaar met de strijd het is klaar met de arbeid.  
wat zijn we bij de oorlog is voorbij.  
 
Van: Lena Beerten, groep 7. 
 
Klaas is een speelgoed maker van  
Lego in Nederland de oorlog is er maar dan  
Alle geallieerden komen in 1944  
Als het maar lukt denken ze  
Stil bouwt de bevrijding op en na een jaar 1945 is Nederland vrij eindelijk.  
 
Van Lars Melis, groep 7 
 
hoor  
de schoten  
voel het verdriet  
helaas vrede is er  
niet  
 
Van: Sep Beliën, groep 8 
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Kerstviering donderdag 19 december  
 
Volgende week donderdag is het zover, dan staat de kerstviering gepland! 
We houden het middagprogramma nog even geheim, maar een feestelijke 
outfit kan deze middag niet ontbreken.  

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. 
Zorgt u ervoor dat het eten warm wordt aangeleverd wanneer dit nodig is? Op school is er 
geen mogelijkheid om het eten op te warmen of om deze warm te houden. Eventueel kunt 
u een warmhoudplaatje meebrengen om het eten warm te houden.  
Mocht u nog niet hebben aangegeven welk gerecht u samen met uw kind(eren) gaat 
maken, wilt u dit dan alsnog invullen op de inschrijflijsten die u kunt vinden op deuren van 
de teamkamer? Alvast hartelijk bedankt.  
 
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf voor hun beker en bestek zorgen (graag voorzien 
van naam). Deze mogen ze vanaf dinsdag 17 december mee naar school nemen. Mocht u 
het gerecht leuk willen presenteren, zorg dan dat eventuele borden of schalen van naam 
zijn voorzien. Na het kerstdiner zullen de kinderen hun spullen weer mee naar huis nemen. 
 
Aan het einde van het kerstdiner staat er voor u als ouder een kerstattentie klaar namens 
het team van OBS 't Lange. We wensen u een sprankelend kerstfeest toe & een liefdevol 
nieuwjaar!  
 

Voorleesbingo 
 
Beste ouders, 
 
De kerstvakantie komt er weer bijna aan en om ook in deze vakantie het 
lezen leuk en op niveau te houden, hebben we een Kerst(voor)leesbingo 
toegevoegd aan dit Infootje. 
 

We willen de kinderen samen met u te stimuleren om op verschillende manieren, tijden en 
plekken te lezen/voorlezen. 
Om uw kind te stimuleren zou u er eventueel een beloning aan kunnen koppelen wanneer 
de kaart vol is. 
 
We hopen met deze (voor)leesbingo de kinderen aan het lezen te krijgen en te houden op 
een leuke, speelse manier. 
 
Veel leesplezier!  
 
 

OUD PAPIER  
 
Op zaterdag 18 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 :  Jaspers (Lore) & Kees (Teuntje) 
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Wij feliciteren… (vrijdag 13 dec t/m vrijdag 10 januari 2020) 
 

Datum: Naam: Leeftijd: 

19 december Lotte van de Laar 6 

20 december Mila van Velthoven 6 

23 december Teuntje Kees 7 

9 januari Lizzy van 
Lievenoogen 

7 

 
Wij wensen alle jarigen een hele fijne dag toe! 
 
Team OBS ’t Lange 
 
N.B. In de bijlages treft u  
- Poster Lezen is Leuk! 
- Poster Kinderbal 
- Aankondiging Kindertheater De Smeltkroes Kerstvakantie 
 
 
 
 
 
 
 
  



OBS ‘t Lange Stormgat 1, 6028 SC GASTEL  (0495) 492416 6 

 

 


