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MR-vergadering

MINI GEMEENTE
De Mini gemeente is afgelopen maandag weer bij elkaar gekomen.
Wij hebben een aantal dingen besproken. We hebben het gehad
over de briefjes uit de brievenbus. De briefjes uit de brievenbus
daar zaten de volgende dingen in: dat groep 4 ook bij de
bovenbouw wil horen maar dat kunnen ze niet doen, meer gym
daar gaat juf Petra over na denken en dat groep 3, 4 en 5 ook ’s
middags willen buitenspelen op het voorste schoolplein. Maar dat
kan niet zomaar en wordt met de overblijfouders besproken. We hebben ook geëvalueerd
over kerst we vonden het dit jaar ook gezellig maar een kerstdiner vinden we ook leuk. En
over de dingen die het RBOB belangrijk vinden en wat wij daar van vinden.
Met vriendelijke groet Niene en Daisy van de Mini gemeente

KOFFIE-UURTJE
Op woensdag 9 januari jl. was het eerste koffie-uurtje. Van 11.00 tot 12.00 uur waren er
een aantal ouders gekomen om elkaar te ontmoeten. Het was een fijn en informeel
gesprek over praktische zaken en onderwijs in het algemeen. We hebben het ook gehad
over het feit dat kinderen moeten leren om meer inzicht te krijgen in hun eigen leren. Dit
zal dan ook het thema worden van het volgende koffie-uurtje. Deze zal zijn op woensdag
13 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur.
Deze zal voor de carnavalsvakantie nogmaals worden aangekondigd.
Groeten,
Petra Drijkoningen
Locatiedirecteur OBS 't Lange

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

1

Wij feliciteren… (ma. 21 januari t/m zo.3 februari 2019)
Datum:
21 januari

Naam:
Juf Marjolein

Leeftijd:


Wij wensen juf Marjolein een fijne verjaardag!!!
Team OBS ’t Lange

SPEUREN IN HET DONKER
Voor de derde keer organiseert de Wandelwerkgroep van IVN
Cranendonck `Speuren in het donker`. Op zaterdag 23 februari zijn
kinderen van 4 tot 13 jaar welkom met hun (groot)ouders in de tuin
en het gebouw van het IVN om op zoek te gaan naar nachtdieren.
Waxinelichtjes wijzen je de weg. Je ontdekt dan hoe dieren in het
donker hun weg kunnen vinden. Je hoort de uilen roepen. Er zijn
everzwijnen, dassen en konijnen. Je kunt naar de sterren kijken of
door de nachtkijkers. Je kunt bij het vuur of binnen weer lekker
warm worden als je het koud krijgt. Er is warme chocomel voor de kinderen en koffie of
thee voor de grote mensen. Natuurlijk is er nog veel meer te beleven.
Er kan gestart worden tussen 18.30 en 19.30. Kom niet allemaal precies om 18.00 uur, je
hebt immers een uur de tijd om te starten en dan krijgen we geen opstoppingen. De kosten
zijn 2 euro per kind en 1 euro voor de volwassenen (incl. consumptie). Aanmelden kan per
mail: andre.nel@hetnet.nl of telefoon 0495 – 592276. Opgeven: naam, aantal kinderen en
aantal volwassenen, voornaam kinderen en hun leeftijd. Wacht niet te lang met
aanmelden, we zijn aan een maximum gebonden. Vorig jaar hadden we een wachtlijst:
laat even weten als je wel hebt aangemeld maar niet kunt komen; dan hebben anderen
ook nog een kans.
Het IVN vind je in Maarheeze aan de Hoge Weg 1a, ingang vanaf de Kerkstraat bij de kerk.
Parkeren kan in de Kerkstraat en de Vinnen. Fietsen in het fietsenhok naast de kerk. Er
mogen geen auto’s en fietsen op de toegangsweg of het terrein van het IVN worden
geplaatst i.v.m. de bereikbaarheid en veiligheid. Zorg voor warme kleren. Een zaklamp is
handig.
Tot ziens bij “Speuren in het donker”.

IVN VERENIGING VOOR NATUUR – EN MILIEUEDUCATIE AFDELING CRANENDONCK
Klimaatregelen in en om de tuin
Het IVN Cranendonck organiseert, in samenwerking met Waterschap de Dommel, een
avond waar je tips krijgt voor het inrichten van jouw tuin. Waarom is dat dan belangrijk?
Het klimaat verandert: langere droge perioden, hogere temperaturen en grotere
hoosbuien… Dat heeft nare gevolgen in jouw directe omgeving zoals water op straat,
verdroogde tuinplanten en grasvelden. Op je eigen terras is het te heet om lekker buiten
te zitten en ook in huis is het veel te warm.
Wat kun jij daar zelf aan doen? Niks? Zeker wel! Jij kunt je eigen huis en tuin zo inrichten
dat je niet wegbrandt van je terras, je planten en gras langer groen houden en dat er
minder water meteen het riool in loopt.
Op deze avond laten we zien welke klimaatregelen je zelf kunt nemen in en om de tuin. Je
kunt zelf zorgen voor een aangenaam woonklimaat. Simpel en praktisch.
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Er is ook ruimte om je eigen vragen te stellen over dit onderwerp.
Wil je meer weten? Kom dan kijken en luisteren!
Datum:
Maandag 11 februari 2019
Tijd:
20.00 – 22.00
Locatie:
IVN Gebouw Hoge Weg 1a Maarheeze
Kosten:
Gratis
Informatie en aanmelding:
Maria Alders
T | 0495-591973
M | mariaalders05@gmail.com
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