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Schooljaar 2018-2019

Maandag 8 oktober 2018

Agenda
Dinsdag

09 oktober

Vrijdag
Zondag
Maandag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

12 oktober
14 oktober
22 oktober
25 oktober
27 oktober
28 oktober

Groep 6-7-8 bezoek dodendraad. Deze
kinderen eten allemaal op school.
Denk aan lunchpakket!
12.00: start herfstvakantie
Einde kinderboekenweek
Einde herfstvakantie
19.30 uur jaarvergadering OR
Oud papier
Wintertijd

OPEN HUIS LVO WEERT
De scholen van het LVO Weert organiseren deze week een open
huis voor alle leerlingen, ouders en belangstellenden. Deze
avonden zijn met name interessant voor leerlingen en ouders uit
groep 7 en 8.
Ter herinnering vindt u hieronder nogmaals de tijden en locaties:

Maandag 8 oktober 2018 17.00-21.00 uur
BRAVO! College Cranendonck, Budel
vmbo basis en kader, mavo, havo en atheneum
Wellicht handig als ouders/ verzorgers van te voren op de hoogte zijn van de tijden waarop
presentaties gegeven worden.

17.30 uur

Dyslexie

18.00 uur

Bravo! College (ontwikkelingen o.a. techniek)

18.30 uur

Dyslexie

19.00 uur

Bravo! College (ontwikkelingen o.a. techniek)

19.30 uur

Dyslexie

20.00 uur

Bravo! College (ontwikkelingen o.a. techniek)

20.30 uur

Dyslexie
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Dinsdag 9 oktober 2018 17.00-21.00 uur
Het College, Weert
atheneum en gymnasium, KOERS
Woensdag 10 oktober 2018 17.00-21.00 uur
Philips van Horne, Weert
mavo en havo
Donderdag 11 oktober 2018 17.00-21.00 uur
Het Kwadrant, Weert
vmbo basis en kader, praktijkonderwijs (PRO)

HANDVAARDIGHEID
Met handvaardigheid hebben de kinderen de afgelopen weken gewerkt met het thema
“Kunst”. In de klas en op de ramen zijn al mooie schilderijen van schilders als Pablo
Picasso en Mondriaan te bewonderen. De komende week voor de herfstvakantie gaan de
kinderen nog hard aan het werk om de laatste schilderijen en kunstobjecten af te maken.
We hopen na de vakantie de werkjes, net als in een echt museum, tentoon te kunnen
stellen. Meer informatie hierover volgt nog.
Na de herfstvakantie wordt er met handvaardigheid gestart met een nieuw thema. Op
vrijdag 12 oktober a.s. worden er in de groepen 3-4-5 en 6-7-8 twee gastlessen gegeven
door Natuur en Milieucentrum De IJzeren Man (Weert). In groep 3-4-5 komt er iemand iets
vertellen over het leven van bijen en het maken van een insectenhotel. In groep 6-7-8
komt er iemand iets vertellen over het leven van vogels.
Na de herfstvakantie gaan de kinderen in groep 3-4-5 aan de slag met het vullen van een
insectenhotel, de kinderen van groep 6-7-8 maken per 2-tal een vogelhuisje. Beiden voor
ons nieuwe schoolplein. Ook de kinderen van groep 1-2 maken iets voor het nieuwe
schoolplein. Zij gaan een bloempotje schilderen waaraan een vetbol komt te hangen.
Het insectenhotel wordt gemaakt bij PSW Maasbracht. Verwacht wordt dat het uiterlijk in
de week na de herfstvakantie op woensdag 24 oktober opgehaald kan worden.
Gezien de afmetingen moet deze met een aanhanger vervoerd worden. Is er iemand (met
aanhanger) in de gelegenheid om het insectenhotel, mogelijk in of anders in de week na de
herfstvakantie, in Maasbracht op te halen? Voor meer informatie en de exacte afmetingen
kunt u terecht bij Chantal Winters.
Groep 3-4-5 gaan op donderdagmiddag 1 november het insectenhotel vullen met
natuurlijke materialen. In de week voor de herfstvakantie krijgen ze hier tijdens de gastles
meer informatie over. Het zou fijn zijn als de kinderen zelf deze natuurlijke materialen (u
kunt hierbij denken aan bamboe, holle takken, riet, houtwol, houtsnippers, schors,
dennenappels) in de herfstvakantie gaan verzamelen en na de herfstvakantie mee naar
school nemen.
Groep 6-7-8 gaan op donderdagmiddag 1 november tijdens handvaardigheid de vogelhuisjes
schilderen. Het zou fijn zijn als de kinderen die middag oude(re) kleren aan hebben.
Als laatste, voor een opdracht voor kerst willen we grote glazen potten verzamelen. Mocht
u thuis een pot hebben staan, dan zouden we die graag willen gebruiken voor een
opdracht.
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BEN JIJ OOK ZO BLIJ MET MIJ?
In groep 4 en 5 zijn we de afgelopen week bezig geweest met woorden met ei | ij.
Woorden met ei | ij zijn lastig, omdat je deze woorden uit je hoofd moet leren en je niet
kunt horen of je een (korte) ei of een (lange) ij schrijft. Zo hebben we eerst een
woordwolk gemaakt met behulp van de Chromebook. Per tweetal mochten de kinderen om
de beurt een woord intypen en deze kwam vervolgens in de woordenwolk op het bord
terecht. Daarna zijn we gaan kijken of alle woorden die we naar het bord hadden gestuurd
ook daadwerkelijk bestonden en met welke ei ze geschreven moesten worden.
Ook hebben we de ei-rap
geoefend! Vraag er maar
eens naar, de kinderen weten
dat de trein moet wachten
op het rode sein!
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BEZOEK GROEP 7 EN 8 AAN HANS KUYPER
Op 4 oktober zijn we met groep 7 en 8 naar basisschool st Joan in Soerendonk geweest. We
gingen daar op bezoek bij de schrijver Hans Kuyper. Toen wij daar kwamen mochten we
eerst even buiten spelen en toen hij alles had klaar gezet mochten alle kinderen naar
binnen. Hans Kuyper heeft verteld over zijn leven en hoe hij schrijver is geworden. Ook
heeft hij verteld over het boek Achter de draad. Het boek gaat over de Eerste
Wereldoorlog en speelt zich vlakbij ons af. In die tijd is de dodendraad aangelegd en
daarover gaat het verhaal.
We hebben veel geleerd over de Eerste Wereldoorlog.
Deze week gaan we met de hele klas naar de dodendraad om daar bloembollen te planten
en krijgen we nog een workshop bij dit thema.
Groeten van groep 7 en 8
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UITNODIGING
JAARVERGADERING OUDERRAAD MET GASTSPREEKSTER JOSJE JEGERS
Op donderdag 25 oktober 2018 vindt om 19.30 uur de jaarvergadering van de Ouderraad
van OBS ’t Lange plaats op school. Tijdens de jaarvergadering doet de Ouderraad verslag
over het afgelopen schooljaar. Er wordt een korte presentatie gegeven over de activiteiten
die zijn georganiseerd en de inkomsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar.
Daarnaast heeft de Ouderraad gastspreekster Josje Jegers uitgenodigd. Zij komt ons meer
vertellen over Eerste Hulp aan Kinderen.
Josje Jegers is een erkend instructeur van Het Oranje Kruis en zal op 25 oktober aandacht
besteden aan de volgende onderwerpen:
Bloedneus
Tand door de lip
Insectensteken
Vergiftigingen
Verslikking
WTTK (wat ter tafel komt)
Enz.
Tijdens de avond bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verbandschaar of iets
dergelijks te kopen.
We hopen dat het onderwerp de ouders van de kinderen op OBS ’t Lange aanspreekt en dat
er veel vaders en moeders komen luisteren en meepraten over dit boeiende onderwerp.
Wil je deze avond bijwonen, lever dan het antwoordstrookje, wat je terug kunt vinden in
de mail, uiterlijk maandag 22 oktober a.s. in bij een van de leerkrachten op school.

OUD PAPIER
Op zaterdag 27 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 Belien
Familie Verhoeven

(Sep en Silke)
(Ben en Cas)

Wij feliciteren… (ma. 8 t/m zo. 28 oktober 2018)
Datum:
09 oktober
11 oktober
15 oktober
16 oktober
20 oktober

Naam:
Cas Verhoeven
Evy van Meijl
Silke Belien
Juf Petra
Juf Janneke
Emma v. Cranenbroek

Leeftijd:
5
7
8
☺
☺
9

Uit groep:
2
4
5
6-7-8
6

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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RECENT GESCHEIDEN OUDERS EN KINDEREN (8-16 JAAR)
GEZOCHT VOOR ONDERZOEK GEZINSRELATIES NA SCHEIDING
In Nederland maken jaarlijks zo'n 70.000 thuiswonende kinderen
een scheiding van hun ouders mee. Met dit onderzoek willen we
beter leren begrijpen hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan
na een scheiding en wat dit betekent voor de ontwikkeling van
kinderen. De Universiteit Utrecht is daarom op zoek naar gezinnen
waarvan ouders korter dan 1,5 jaar uit elkaar wonen of bijna uit elkaar gaan. Tenminste
één kind is tussen de 8 en 16 jaar.
Het onderzoek
Er zijn 3 metingen: Na uw aanmelding, één jaar later en nog een jaar later. Metingen
bestaan uit vragenlijsten en een gesprekstaakje. Ook vullen kinderen elk halfjaar voor 2
weken een paar vragen in via onze App.
Kinderen vinden het leuk om mee te doen aan dit soort onderzoek en u hoeft nooit naar
Utrecht te komen, wij komen bij u thuis. Als beide ouders meedoen dan worden er aparte
afspraken gemaakt, maar meedoen met één ouder kan ook.
Als bedankje krijgen kinderen voor elk van de 3 metingen €10. Aan het eind van het
onderzoek wordt er €50, €100 en €150 verloot onder de gezinnen die meededen.
Wilt u meedoen of kent u een gezin dat mogelijk mee zou willen doen? Kijk dan op
www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl voor meer informatie en een aanmeldformulier.
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