INFOOTJE NR. 3
Schooljaar 2017-2018

Maandag 09 oktober 2017

Agenda
Vrijdag

13 oktober

Zondag
Maandag
Donderdag

15 oktober
23 oktober
26 oktober

BRUILOFT juf Yvonne & Rick
14.45 uur start Herfstvakantie
Einde Kinderboekenweek
08.30 uur einde Herfstvakantie
19.30 uur Jaarvergadering OR

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Afgelopen week is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Het
thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘Gruwelijk eng!’ Alle
juffen en de meester zagen er daarom een beetje ‘griezelig’ uit.
Tijdens de opening hebben we met zijn allen geluisterd naar een
verhaal wat werd voorgelezen door meester Harrie, we hebben
gedanst op de muziek van kinderen voor kinderen en geluisterd
naar een gedicht over de spin Sebastiaan, voorgedragen door
kinderen uit de bovenbouw.
Deze hele week zal er in de verschillende groepen nog aandacht zijn voor de
Kinderboekenweek. Kinderen uit groep 7 en 8 nemen deel aan de
voorleeskampioenschappen en lezen daarom voor in de verschillende groepen. Tijdens de
afsluiting op donderdag 12 oktober a.s. wordt bekend wie zich voorleeskampioen van onze
school mag noemen.
Tijdens de Kinderboekenweek is er een leuke actie bij de Bruna. In het vorige Infootje las
u hier al over. De informatie over deze actie wordt hieronder herhaald.

SPAART U MEE VOOR DE SCHOOLBIEB?
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens
de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen
graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste
en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen
uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna
winkel en levert de kassabon in op school.
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in
bij een Bruna winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een
waardebon.
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• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna winkel op.

OPEN HUIS VOORTGEZET ONDERWIJS
De scholen van LVO Weert organiseren ook dit jaar een Open Huis. Ditmaal wederom op
vier avonden van 9 t/m 12 oktober 2017 tussen 17:00 en 21:00 uur. Leerlingen, ouders en
andere belangstellenden kunnen ‘sfeer proeven’ op de scholen en actief deelnemen aan de
activiteiten. Er zal veel aandacht zijn voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals
het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool,
KOERS en de zesjarige techniekopleiding.
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Tijdens de voorlichtingsavonden/proeflessen voor groep 8 in januari wordt vervolgens
uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten).
DATA OPEN HUIS
Maandag 9 oktober 2017: BRAVO! College Cranendonck, Jan van Schoonvorststraat 1,
Budel
17:00 - 21:00 uur
Onderwijs: vmbo basis en kader, mavo, havo en atheneum
Dinsdag 10 oktober 2017: Het College Weert, Parklaan 1a, Weert
17.00 – 21.00 uur
Onderwijs: atheneum en gymnasium, KOERS
Woensdag 11 oktober 2017: Philips van Horne, Herenstraat 298, Weert
17.00 – 21.00 uur
Onderwijs: mavo en havo
Donderdag 12 oktober 2017: Het Kwadrant, Thornstraat 7, Weert
17.00 – 21.00 uur
Onderwijs: vmbo basis en kader, praktijkonderwijs (PRO)
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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 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.
Deze week ontvangen de oudste kinderen van ieder gezin een uitnodiging mee op papier.
Hierop staat een invulstrookje waarmee u zich op kunt geven.

Wij feliciteren… (ma. 09 t/m zo. 22 oktober 2017)
Datum:
11 oktober
11 oktober
15 oktober
16 oktober
20 oktober

Naam:
Floortje Jansen
Evy van Meijl
Silke Beliën
Juf Janneke
Emma v. Cranenbroek

Leeftijd:
12
6
7
40 +
8

Uit groep:
8
3
4
6-7-8
5

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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BEDPLASSEN
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij
vriendjes, de vakantie of een schoolkamp dat in het water
belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 7
november een informatieavond voor ouders van kinderen die
regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet
met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is
een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind
kunt veranderen. De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers
van gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond
krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de
verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 7 april in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Vanaf
19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt.
De kosten voor deze avond, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD BrabantZuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen
kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost via
telefoonnummer 088 0031 422.
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