INFOOTJE NR. 1
Schooljaar 2018-2019

Maandag 27 augustus 2018

Agenda
Vrijdag

31 augustus

Zaterdag

01 september

Zondag

02 september

Zaterdag
Maandag

08 september
10 september

Voorbereiding Rommelmarkt spullen
ophalen buiten Gastel vanaf 18:00 uur
Voorbereiding Rommelmarkt spullen
ophalen buiten Gastel vanaf 08:30 uur
Rommelmarkt, voorbereiding vanaf
05:15 uur, start verkoop 9:15 uur
Oud Papier
Informatie avond Gr. 3 en Gr. 7 & 8

EVEN VOORSTELLEN:
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen maandag ben ik gestart als locatiedirecteur van jullie
mooie school. Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Petra Drijkoningen, ik ben 47 jaar en woon samen
met mijn vriend en mijn 2 ‘bonus’kinderen in Veldhoven. Ik ben
geboren en getogen in Den Haag en ben in 2014 voor de liefde
naar Brabant verhuisd. De afgelopen 20 jaar ben ik werkzaam
geweest in het onderwijs (PO en VO) zowel voor de klas als in
staffuncties. Ik heb geleerd dat kinderen leren in een veilige, rustige maar uitdagende
omgeving waarin het zich kan verwonderen, rekening houdend met de mogelijkheden en
de voorkeuren van het kind. Het kind centraal zetten, als uitgangspunt nemen en het kind
eigenaarschap geven van zijn/haar eigen leren.
Ik hoop en verwacht dat ik op ’t Lange kan bijdragen aan goed onderwijs voor alle
kinderen. Natuurlijk met het team, maar ook zeker in overleg en in samenwerking met u.
De komende periode zal vooral in het teken staan van kennismaking, het beter leren
kennen van de kinderen en de school. Ik zal dan ook in de ochtenden in de hal zijn om de
kinderen en u te verwelkomen. Als ik u toch gemist heb, stap dan gerust even bij mij
binnen op kantoor om alsnog kennis te maken. Ik werk 4 dagen per week (maandag t/m
donderdag). Op donderdag sta ik voor de klas bij groep 3,4,5.
Ik kijk ernaar uit om op ’t Lange te werken. Ik heb vertrouwen in een goede samenwerking
en dat we samen er alles aan doen om uw kind een mooie schooltijd te geven.

DE EERSTE SCHOOLWEEK IN GROEP 3-4-5
Na de vakantie is het altijd weer even wennen, maar wat zijn we ontzettend goed gestart!
Aan het einde van deze eerste schoolweek hebben de kinderen benoemd waar ze trots op
zijn (zie afbeelding). Daar mogen ze zeker trots op zijn. Complimenten aan alle kinderen!
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REKENTUIN
Rekentuin, Taalzee en Words & Birds
Na lang wachten is het eindelijk zover!
Alle kinderen kunnen weer gebruik maken van Rekentuin (groep 1 t/m 8), Taalzee (groep 3
t/m 8) en Words & Birds (groep 6 t/m 8). Rekentuin, Taalzee en Words & Birds zijn
adaptieve online oefenprogramma’s die naast de methode gebruikt kunnen worden.
Dankzij de adaptieve technologie oefenen de kinderen altijd op hun eigen niveau. Hierdoor
werken de kinderen heel gericht. Daarnaast maken de kinderen de lesstof eigen door de
lesstof te herhalen, in te oefenen en te automatiseren. Een voordeel is dat deze
oefenprogramma’s online zijn, waardoor er niets geïnstalleerd hoeft te worden en de
kinderen meteen aan de slag kunnen. Een mooie bijkomstigheid is dat er ook thuis
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geoefend kan worden. Heeft uw kind zin om thuis aan de slag te gaan? Vraag dan de
inloggegevens bij de leerkracht.

MUZIEK
U heeft het waarschijnlijk al gehoord van de kinderen: we hebben dit schooljaar een
vakleerkracht voor Muziek. Zijn naam is Stefan den Ouden en zal de muzieklessen
verzorgen op de dinsdagmiddag.
12.45 uur: groep 1,2
13.15 uur: groep 3,4,5
14.00 uur: groep 6,7,8

GYM
Dit schooljaar zullen wij het gehele schooljaar een vakleerkracht gym ter ondersteuning
hebben op vrijdagmiddag.

SCHOOLPEIN
Maandag 3 september zullen de werkzaamheden voor het nieuwe schoolplein starten. De
huidige speeltoestellen zullen niet meer terugkomen op ons nieuwe schoolplein. Dit
betekent dat deze ter overname zullen worden aangeboden. Mocht u interesse hebben in
een van de speeltoestellen of rubberen tegels, dan kunt u dit melden bij de directie. Vanaf
10 september zullen we extern de speeltoestellen ter overname aanbieden. De opbrengst
zal ten goede komen van extra buitenspeelgoed.

DAKRENOVATIE
De week voor de herfstvakantie (week 41) zal er een start worden gemaakt met de
renovatie van het dak. In deze week zullen de werkzaamheden plaatsvinden bij de
directie- en teamkamer. In de herfstvakantie zal er worden gewerkt aan de het dak boven
de klaslokalen.

DANK JULLIE WEL!!!!
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor een afscheidsdag (29 juni), wat helemaal
mijn dag was.
De docenten van het Rick hebben samen met jullie een geweldig optreden verzorgd,
allemaal gericht op mij!
In je leven wordt maar een paar keer de rode loper voor je uitgelegd en dat was die dag
het geval: exclusief en chique!
Ik heb gemerkt dat ook jullie genoten van de voorbereidingen en het optreden. De
afsluiting met de receptie was puik en de cadeautjes overweldigend! Mijn verjaardag vier
ik in De Neut, dat begrijpen jullie. Namens mijn gezin: bedankt voor de bonnen…. Ik zie
jullie gauw weer…. Doei… Harrie.
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PARKEREN IN ’T LANGE
Wij willen ouders vragen wanneer ze hun kinderen
naar school brengen en ophalen om zoveel mogelijk
te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
Dit voorkomt overlast voor omwonenden in het ’t Lange.
Dank jullie hartelijk voor de medewerking!

OUD PAPIER
Op zaterdag 8 september 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 van Leest
Familie Heesen

(Jori)
(Daisy & Sven)

Wij feliciteren… (ma. 27 augustus t/m zo. 09 september 2018)
Datum:
28 augustus
28 augustus
29 augustus
08 september

Naam:
Mathijs de Greef
Femke Kennis
Sam van Asten
Juf Chantal

Leeftijd:
6
6
7
☺

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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SJORS SPORTIEF
Maandag 3 september worden de boekjes van Sjors Sportief naar
alle scholen in Cranendonck gebracht. In het boekje staan
activiteiten van heel veel verschillende verenigingen en
organisaties die in Cranendonck actief zijn. De leerlingen
spreken in de klas het boekje door kunnen dan al activiteiten,
de meeste zijn gratis, uitzoeken. Via de website
www.sjorssportief.nl kan uw kind aangemeld worden voor een
of meer van de activiteiten vanaf 5 september om 15.30u.
Heel veel plezier met alle activiteiten!
Namens Sjors Sportief,
Carrie van Hoef
Cordaad Welzijn
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