INFOOTJE NR.7
Schooljaar 2018-2019

Maandag 26 november 2018

Agenda
Dinsdag

4 december

Donderdag
Zaterdag

6 december
8 december

Sinterklaas viering op school continu
rooster, alle leerlingen 14.00 uur uit
Studiedag, alle leerlingen vrij
Oud Papier

HERINNERING OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Wij willen u vragen, mocht u dat nog niet gedaan hebben,om het
oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. U hebt dit per email
ontvangen vanuit Scholen met Succes.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

MINI GEMEENTE
De leerlingen voor de mini gemeente zijn inmiddels gekozen !
De volgende leerlingen nemen zitting in de mini gemeente:
Groep 4: Isa Langers
Groep 5: Juul Vaes
Groep 6: Niene Vermeulen
Groep 7: Ivar Claes
Groep 8: Daisy Heesen
De mini gemeente heeft vandaag de eerste vergadering op de planning staan !
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SINTERKLAAS VIERING
Op dinsdag 4 december staat onze gezellige Sinterklaasviering gepland. De viering met
Sinterklaas zal tot ongeveer 12.00 uur duren. Mocht dit uitlopen dan is het voor de
kinderen die naar huis gaan wat kort om thuis te eten. Daarom blijven alle kinderen op
school lunchen. Dus denk eraan om op dinsdag 4 december een lunchpakketje mee te
geven aan uw zoon/dochter. Alle kinderen zullen in hun eigen klas met hun eigen juf
eten. De schooldag eindigt zoals altijd om 14.45 uur.

PIETENPLAATJES
De kinderen hebben de laatste dagen verschillende pietenplaatjes gekregen. Waarvoor ze
zijn weten we nog niet precies. Op het sinterklaasjournaal hebben we gezien dat je met de
dubbele plaatjes ook memorie kunt spelen. In de eigen klas wordt vol op geruild met
dubbele kaartjes. Vrijdag hebben de kinderen van groep 1 -2 geruild met de kinderen van
groep 3-4-5. De verzameling van verschillende kinderen kon op deze manier weer
aangevuld worden met nieuwe kaartjes.
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OBS 'T LANGE SCHITTERT
Het lijkt nog ver weg maar het is alweer bijna kerst….
Op donderdag 20 december 2018 vindt de jaarlijkse kerstviering op OBS 't Lange plaats.
Dit jaar staat deze niet alleen in het teken van een gezellig samen zijn, maar mogen
kinderen ook hun talent laten zien in een kort optreden.
Alle kinderen bereiden samen met hun eigen groep onder begeleiding van meester Stefan
(muziekleerkracht) iets voor. Daarnaast mogen de kinderen die dat leuk vinden,
individueel of met een groepje optreden (deze week doorgeven aan de eigen leerkracht).
Hierbij kunnen ze denken aan: een dans, een stukje voorlezen, zingen, muziekinstrument
of iets anders (per optreden ongeveer 3-5 minuten).
Kinderen bereiden dit thuis zelf voor (als het lukt de muziek graag op een USB stick
aanleveren).
Programma middag (opa’s en oma’s):
13.15 uur inloop
13.30 uur t/m 14.30 uur optredens van de kinderen
14.30 uur t/m 14.45 uur afronding
Programma avond (de ouders):
18.15 uur inloop
18.30 uur t/m 19.30 uur optredens van de kinderen
19.30 uur t/m 20.00 uur gezellig samen zijn en afsluiting
We hopen op schitterende optredens en een gezellig samen zijn.
De kerstwerkgroep.

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

3

KOFFIE-UURTJE
Graag nodig ik u uit op woensdag 9 januari 2019 van 11.00 tot 12.00 uur voor een koffieuurtje om in een informele sfeer samen te komen en elkaar te ontmoeten. Het koffieuurtje is bedoeld als een manier om ouders/verzorgers en school nader tot elkaar te
brengen op een laagdrempelige manier. Tijdens het koffie-uurtje kunnen we van
gedachten wisselen over onderwijs in het algemeen en de daaraan grenzende
onderwerpen. Dit eerste koffie-uurtje zal in het teken staan van 'ontmoeten'.
De data van de volgende koffie-uurtjes zullen in het volgende Infootje worden vermeld.
Petra Drijkoningen

OUD PAPIER
Op zaterdag 8 december 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 Vlassak
Familie Vermeulen

(Jelte en Linde)
(Niene)

Wij feliciteren… (ma. 26 november t/m zo. 9 december)
Datum:
26 November

Naam:
Juf Yvonne

Leeftijd:
☺

Alle jarigen een heel fijne verjaardag toegewenst!
Team OBS ’t Lange
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