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Maandag 10 december 2018

Agenda
Donderdag

20 december

Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Maandag
Dinsdag
Zondag

21
25
26
31
01
06

december
december
december
december
januari
januari

Kerstviering:
Vanaf 13:00 uur viering voor de opa’s
en oma’s
Vanaf 18:15 uur viering voor de ouders
12:00 uur start kerstvakantie
1e Kerstdag
2e Kerstdag
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
14:00 uur Kinderbal

STUDIEDAG 6 DECEMBER 2018
Afgelopen donderdag heeft het team studiedag gehad. Deze dag
stond helemaal in het kader van toekomstgericht onderwijs. We
hebben de ambitie om ons onderwijs steeds meer kindgericht te
maken. Dit betekent dat we ons onderwijs willen vormgeven met
de brede ontwikkeling van het kind als uitgangspunt op basis van
betrokkenheid, zelfstandigheid en zelfsturing van het kind. Om
inspiratie op te doen zijn we in de ochtend op bezoek gegaan bij
basisschool ‘De Tweestroom’ in Altforst.
Dit is een voorbeeldschool voor wat betreft kindergericht onderwijs. In de middag waren
we weer terug op school waar we informatie hebben gehad over essentiële
leerkrachtvaardigheden die de interactie tussen kind en leerkracht bevorderen. Daarnaast
hebben we ook over onze rekendidactiek gesproken.
Het was een intensieve maar zeer inspirerende dag. We gaan nu met elkaar bespreken hoe
we (meer) kindgericht onderwijs vorm willen geven op onze school. Uiteraard gaat het
e.e.a. in overleg en kunt u altijd met uw vragen en/of opmerkingen bij mij terecht.
Natuurlijk vertelt het team ook graag aan u hoe de studiedag is geweest.
Met vriendelijke groet,
Petra Drijkoningen
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‘t LANGE SCHITTERT
Donderdag 20 december staat in het teken van Kerst en gezellig samen zijn. 's Middags
willen we dit vieren met de opa's en oma's. Vanaf 13.00 uur worden ze welkom geheten
met een kopje koffie of thee en om 13.15 uur begint de show "'t Lange schittert". De
kinderen zullen enkele fantastische optredens verzorgen. Om 14.30 uur sluiten we deze
gezellige middag af.
's Avonds zijn de ouders van harte welkom om te komen van genieten van de schitterende
optredens van de kinderen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom. Tussen 18.30 uur
t/m 19.30 uur zijn de optredens van de kinderen. Om 20.00 uur sluiten we ons gezellig
samenzijn af.

BEZOEK SMOKKELMUSEUM GROEP 6-7-8
Als afsluiting van het project ‘de Doodendraad’ hebben de kinderen uit groep 6-7-8 op
vrijdag 30 november het smokkelmuseum in Budel bezocht.
In kleine groepjes gingen we aan de slag met verschillende activiteiten. Zo kregen we een
rondleiding door het museum, keken we een film over de smokkelgeschiedenis in onze
regio, maakten we ons eigen paspoort en vulden we vragen in over alles wat we gehoord
en gezien hadden. Ook speelden we op de markt een smokkelspel, waarin we spullen langs
de grenspaal probeerden te smokkelen.
We bedanken de medewerkers van het smokkelmuseum voor hun inzet en enthousiasme en
natuurlijk ook de ouders die met ons mee zijn gegaan voor de begeleiding.
Wij hebben genoten van een leuk en leerzaam bezoek!
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Wij feliciteren… (ma. 10 december 2018 t/m zo. 6 januari 2019)
Datum:
11 december
19 december
20 december
23 december
31 december

Naam:
Sem van der Kruijs
Lotte van de Laar
Mila van Velthoven
Teuntje Kees
Ruben van Cranenbroek

Leeftijd:
11
5
5
6
12

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

De redactie wenst jullie allemaal :
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UITNODIGING KINDERBAL 2018
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