INFOOTJE NR. 4
Schooljaar 2017-2018

Maandag 23 oktober 2017

Agenda
Donderdag
Zaterdag

26 oktober
28 oktober

Dinsdag

31 oktober

19:30 uur Jaarvergadering OR
13:00 uur Oud Papier
Aanvang Wintertijd
Verkeersmiddag  groep 3 t/m 8 op
de fiets naar school

LOKALEN OPGEKNAPT
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een heerlijke
herfstvakantie?! Wat een weer hebben we gehad!
Afgelopen week is er door verschillende bedrijven keihard
gewerkt op onze school. Alle drie de lokalen zijn voorzien van
nieuwe vloeren en een nieuw keukenblokje. Het is prachtig
geworden! Loop gerust eens binnen om een kijkje te nemen.
Een extra bedankje voor de ouders die ons op vrijdag voor de vakantie hebben geholpen
met het uitruimen van de lokalen én de ouders die afgelopen zaterdag
hebben geholpen met het inruimen.

VOORLEESKAMPIOEN
Op donderdag 12 oktober hebben we samen de Kinderboekenweek afgesloten. Tijdens deze
afsluiting werd ook de voorleeskampioen van onze school bekend gemaakt. Dit jaar mag
Daisy zich voorleeskampioen van ’t Lange noemen. Op de 2e plek eindigde Fenne van
Kessel en op de 3e plek Anouk. Proficiat dames! Over een tijdje mag Daisy onze school
vertegenwoordigen tijdens de voorleeskampioenschappen van Cranendonck. Succes!
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BRUILOFT JUF YVONNE EN RICK
Op vrijdag 13 oktober was het eindelijk zover… de bruiloft van Juf Yvonne en Rick!
Wat hebben we genoten van fantastisch feest!
Omdat het bruidspaar heeft genoten van een heerlijke huwelijksreis, lezen jullie in
het volgende infootje meer over deze prachtige dag.
Hier alvast een heel klein voorproefje…

Meester Harrie en Juf Ascha hadden de eer om een
proefrondje te lopen onder de mooie bogen door.
GEZOCHT OVERBLIJF COÖRDINATOR
We zijn op zoek naar iemand die het overblijven wil gaan coördineren met ingang van het
nieuwe schooljaar 2018/2019. Wat houdt het in: je bent samen met school aanspreekpunt
voor het overblijven, je maakt het overblijfrooster voor het nieuwe schooljaar, aan het
einde van het schooljaar zorg je voor de uitbetaling richting de overblijfouders.
Mocht iemand interesse hebben of vragen laat het dan gerust even weten.
Voor inlichtingen: Miranda van Leest (m.leest1@upcmail.nl) of op school via Juf Ascha.

SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB!
Bruna wil graag samen met scholen, ouders/verzorgers én kinderen het lezen van
kinderboeken stimuleren, daarom organiseerde Bruna een scholenactie tijdens de
Kinderboekenweek: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Eerder lazen jullie in het Infootje ook al
over deze actie.
Heb je tijdens de kinderboekenweek (4 t/m 15
oktober) een kinderboek gekocht bij Bruna en heb je
hier thuis nog een bonnetje van? Dan ontvangen wij dit
bonnetje graag deze week. We hebben al een aantal
bonnetjes mogen ontvangen. Bedankt daarvoor!
Het totaalbedrag wordt bij elkaar opgeteld. Voor 20%
van dit bedrag mogen we als school iets uitzoeken bij
Bruna.

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

2

IK VAL OP – VVN FIETSLICHTACTIE
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Zodra de
wintertijd ingaat, is het extra belangrijk om goed gezien te
worden. Goedwerkende fietsverlichting is dan onmisbaar. Een
kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt namelijk in het
donker.
Omdat wij zichtbaarheid in het verkeer erg belangrijk vinden
vragen we de kinderen uit groep 3 t/m 8 om op dinsdagmiddag 31
oktober met de fiets naar school te komen. Alle fietsen worden
dan gecontroleerd op verlichting. Tijdens deze controle wordt
gekeken naar de koplamp, het achterlicht, de rode reflector aan
de achterkant, witte of gele reflectoren in de spaken, op de band
of velg én twee gele of oranje reflectoren in beide trappers.
Als je zorgt voor goede verlichting krijg je, namens Veilig Verkeer
Nederland, een leuke beloning.
Op de website van Veilig Verkeer Nederland vind je meer informatie over fietsverlichting:
htts://vvn.nl/zichtbaarheid

HERINNERING JAARVERGADERING OR
Op donderdag 26 oktober a.s. vindt om 19.30 u de jaarlijkse ouderavond van de OR
plaats. Net als vorig jaar wordt deze avond verzorgd door Bertha Verschueren. Vorig jaar
was het onderwerp ‘omgaan met boosheid’. Het was een drukbezochte avond waar veel
mensen geïnspireerd weer naar huis gingen. Daarom op herhaling een nieuwe avond met
het onderwerp:
Opvoeden in deze tijd
Het lijkt alsof opvoeden iets is, wat in onze genen zit. Toch is dat maar ten dele waar. Kun
je opvoeden leren dan? Moeten we allemaal hetzelfde gaan opvoeden? Is opvoeden voor
iedereen hetzelfde. Iedereen die meer dan een kind heeft, weet dat dit niet zo is, ieder
kind is anders en uniek.
Toch zijn er een aantal patronen of lijnen te zien in opvoeden die meer garantie geven
op zelfstandige sociale mensen. Want dat willen we voor onze kinderen: Dat ze later
zelfstandig in het leven kunnen staan, zonder andere mensen te kort te doen.
“In Nederland zijn de gelukkigste kinderen ter wereld. Maar tevens zitten er de meeste
jongeren tussen 15-30 jaar in een zorgtraject. “ Bron Unicef
- Wat is belangrijk om te doen en wat is belangrijk om te laten als opvoeder?
- Welke richting wil je op met je gezin en/of kinderen?
- Waar loop je vast of dreig je vast te lopen?
Over dit onderwerp raken mensen niet uitgepraat, Bertha Verschueren, onze gastspreker
voor 26 oktober evenmin. Zij is moeder van 4 kinderen en ze is inmiddels oma van 1
kleinkind. Ze werkt al 44 jaar met kinderen en gaat nog bijna dagelijks naar scholen om
zogenaamd moeilijke, bewerkelijke of intrigerende klassen cursus weerbaarheid of
opvoeding te geven.
We hopen dat er veel mensen komen luisteren en meepraten over dit boeiend onderwerp,
want onze kinderen verdienen het, dat we nadenken over hun toekomst.
Denkt u nog aan het inleveren van het invulstrookje, graag uiterlijk morgen dinsdag 24
oktober inleveren bij de leerkracht!
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OUD PAPIER
Op zaterdag 28 oktober 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 zijn:
Familie Beerten
Familie van der Kruijs

(Lena & Kees)
(Sem & Puck)

De hulpouders worden verzocht om 12.50 uur aanwezig te zijn.

Wij feliciteren… (ma. 23 oktober t/m zo. 5 november 2017)
Datum:
2 november

Naam:
Luuk Houbraken

Leeftijd:
10

Uit groep:
6

Wij wensen Luuk een heel fijne verjaardag !
Team OBS ’t Lange
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