INFOOTJE NR. 2
Schooljaar 2018-2019

Maandag 10 September

Agenda
Maandag

10 september

Zaterdag
Maandag

15 september
17 september

19:00 uur Info avond groep 3
19:00 uur Info avond groep 7 en 8
19:00 uur opening Gastel Kermis
Studiedag alle leerlingen vrij

SCHOOLPLEIN
Op woensdag 12 september zal Ron Vaes starten met de
werkzaamheden voor ons nieuwe schoolplein (Stormgat-kant). In
de week van 24 september worden de speeltoestellen geleverd.
Als het plein aan de voorkant af is, zal een start worden gemaakt
met het schoolplein achter. Vanaf 12 september zullen de
kinderen en ouders dus de ingang aan 't Lange moeten gebruiken
want de voorkant wordt afgezet. De fietsenrekken worden bij de
meterkast geplaatst.

ROMMELMARKT 2018
We mogen weer terugkijken op een geslaagde rommelmarkt !
Vorig weekend waren de weergoden ons allen goed gezind. Er zijn weer veel prachtige
spullen opgehaald zowel binnen al buiten Gastel. Zondagochtend om 09.15 uur kon de
verkoop van start nadat Leonie het startsein had gegeven. Dat liet het winkelend publiek
zich geen 2x zeggen ze stormden het plein op! Onder het genot van een gezellig muziekje
van Blaaskapel Excelsior een lekker kopje koffie met een heerlijk zelf gebakken wafel en
op de achtergrond het stemgeluid van de veilingmeester was het weer een succesvolle
ochtend! Iedereen die geholpen heeft op wat voor manier dan ook heel hartelijk bedankt!
We hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij zullen zijn om er ook dan weer samen
een succes van te kunnen maken!
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NIEUWS VAN DE MR
Zoals jullie weten bestaat de MR voor onze school uit 2 delen, namelijk het personeels- en
de oudergeleding.
Vanuit het team zijn Janneke en Ascha dit schooljaar de leden binnen de MR. Als
oudergeleding nemen, net als vorig jaar, Andy Kennis en Marloes Langers-Jansen
(voorzitter) deel aan de MR.
Een MR kun je niet vormen zonder ouders.
Hierbij doen we dan ook een verzoek aan alle ouders. Graag zouden we wat meer willen
horen als er zaken zijn die jullie met ons willen delen.
Denk hierbij aan veranderingen op school (zoals dit jaar het schoolplein), als je wat meer
informatie wenst over de gang van zaken als je kind nieuw op school komt, op het gebied
van pestprotocollen, etc.
Alle onderwerpen die jullie willen bespreken, mogen jullie altijd met ons delen. Misschien
is er ergens behoefte aan waarvan wij niet op de hoogte zijn, maar wat voor de
school/kinderen goed zou zijn. Geef het aan ons door en wellicht dat wij er iets mee
kunnen (niet altijd, we zijn ook beperkt in onze functie, maar niet geschoten is altijd mis).
Een signaal afgeven is altijd goed.
Wij zijn er voor alle kinderen en alle ouders. We hebben het beste voor met onze kleine
school en willen deze graag in stand houden. Als er onderwerpen op de agenda staan
waarbij een beslissing genomen dient te worden, zullen wij ook altijd eerst enkele ouders
benaderen om te vragen hoe jullie hier over denken. Alle besluiten en mededelingen
worden vastgelegd en gedocumenteerd. Hier heeft iedere ouder inzage in. De map met
deze verslaglegging kunnen jullie vinden in de linkerkast van de lerarenkamer.
Samen willen we het beste voor onze kinderen. Op het gebied van onderwijs, maar ook op
het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling.
Wil je iets aankaarten? Graag! Dit kan persoonlijk bij een van de MR-leden of
per email: mr@obstlange.nl
Wij kijken weer uit naar een plezierig en leerzaam schooljaar en een fijne samenwerking.
We zien elkaar op het (vernieuwde) schoolplein!
Namens de oudergeleding MR OBS ’t Lange

GASTEL KERMIS
Ze zijn er weer! De kleurplaten voor GASTEL KERMIS. Vandaag worden deze op school
uitgedeeld. Je mag deze kleurplaat ingekleurd inleveren op zaterdag 15 September in de
feesttent. Je krijgt dan een kermiskaart met een waarde van €20, -die je zaterdag en
dinsdag kunt gebruiken.
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Wij feliciteren… (ma. 10 t/m 23 september 2018)
Datum:
16 september
18 september

Naam:
Meester Harrie
Lena Beerten

Leeftijd:
☺
9

Uit groep:
6

We wensen Lena een heel fijne verjaardag toe!
Team OBS ’t Lange

POEPPROBLEMEN BIJ KINDEREN; DAT IS OP TE LOSSEN
INFORMATIEAVOND GGD

Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan
gedacht en worden vaak van kwaad tot erger. Met de juiste
aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert de GGD BrabantZuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met
poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat
kinderen naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts.
Bij ongeveer 7% van de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij
ongeveer 1 tot 3% van de kinderen vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een
grote impact hebben voor zowel het kind als de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. 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 zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.

DAG VAN HET JONGE KIND
Bibliotheek De Kempen Budel organiseert in samenwerking met diverse andere
organisaties een afwisselend en actief programma tijdens de Dag van het jonge kind.
Er zijn volop activiteiten: zingen met het Muziekhuis, dansen met kinderen,
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betekenisvol tekenen, peutergym en bewegen, interactief voorlezen en Tiktak
poppenkast.Peuters, kleuters en hun ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij de
activiteiten en workshops die gehouden worden.
Informatie
De deelnemende instellingen en organisaties zijn Mira kinderdagverblijf, GGD,
Zuidzorg, Kiekeboe kinderdagverblijf, Peuterdorp, Klikkelstein kinderopvang, Sociaal
team Cranendonck en Bibliotheek De Kempen. Naast de activiteiten is er ook volop
informatie over allerlei praktische zaken met betrekking tot kinderen in de leeftijd van
0 tot 6 jaar. Verder zijn deze middag ook aanwezig: Het Muziekhuis en kinderopvang
De Vlindertuin.
Wanneer:
Tijd:
Waar:

woensdag 26 september 2018
14:00 tot 16:00
Bibliotheek Budel

Toegang gratis, dit is een inloopactiviteit aanmelden is niet nodig.
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