Nieuwswijzer
April 2019
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier treft u wetenswaardigheden aan
die we graag met u willen delen. Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
1. Beleid
SHP
2. Praktisch
Herhaalde oproep schooltuin
Reminder aanmelding korfbal
Vakantierooster 2019-2020
Bijlage 1: Koningsdag 2019 thuisbakkers
Bijlage 2: Koningsdag 2019 Asten

Strategisch huisvestingsplan
Na het vorige bericht over het SHP zijn we weer 3 weken verder. In die tijd hebben we niet stil gezeten.
Inmiddels is het duidelijk dat 95% van de Loverleerlingen van de groepen 1 t/m 6 vanaf 1 augustus 2019
onderwijs gaan volgen op de Lambertuslocatie. Binnen de (management)teams gaat het gesprek momenteel
over de verdeling van de in totaal ongeveer 220 leerlingen over de groepen. Het uitgangspunt daarbij is dat
we 10 groepen formeren waarvan de Lovergroepen 7 en 8 op de Loverlocatie onderwijs volgen en de overige
groepen op de Lambertuslocatie. We beschouwen daarbij het geheel als één organisatie. Hoe de
groepenverdeling er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. De omvang van de jaargroepen varieert nogal.
Tijdens die gesprekken en overleggen staat steeds de onderwijskwaliteit voorop.
Omdat we de integratie van beide groepen zo goed mogelijk willen laten verlopen, is er veel aandacht voor
het sociale aspect. Het is immers duidelijk dat als kinderen zich vrij en veilig voelen, het leren een stuk
gemakkelijker gaat dan wanneer dat niet het geval is. Daarbij onderscheiden we in principe 3 fases. De eerste
fase is nog dit schooljaar gepland. Een werkgroep van leerkrachten van beide scholen is doende met het
samenstellen van een programma van mei- tot zomervakantie 2019. In deze periode wordt een aantal
gezamenlijke activiteiten gepland met als doelen, kennismaking, integratie en instroom. Het eerstvolgende
koffie-uurtje is dan voor zowel Lover- als Lambertusouders/verzorgers. De tweede fase noemen we de
‘gouden weken’. In deze fase ligt de nadruk vooral op het sociale en emotionele aspect. In de eerste weken
van het schooljaar 2019-2020 worden veel activiteiten gepland om het in elkaar schuiven van Lambertus- en
Loverleerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hoe lang deze fase duurt is afhankelijk van het verloop.
In de volgende fase gaan we ervan uit dat de integratie voor zodanig is gerealiseerd dat het ritme weer
opgepakt kan worden. Fase twee en drie lopen uiteraard vloeiend in elkaar over. Wat voor een goed verloop
erg helpend is, is de feedback die we graag van kinderen en ouders ontvangen. Dat geldt uiteraard voor alle
drie de fases.
Inmiddels is de intentieverklaring naar der medezeggenschapsraden verstuurd met het verzoek binnen zes
weken te reageren.
Om verder van gedachten te wisselen, bent u van harte welkom op het volgend koffie-uurtje op donderdag 9
mei om 13.45 uur op de Lambertusschool. Graag tot dan!
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Herhaalde oproep schooltuin
In de nieuwswijzer van februari heeft u kunnen lezen dat onze tuinman, na jaren trouwe dienst, gestopt is met
zijn werkzaamheden. We hebben destijds een oproep geplaatst, maar helaas hebben we daar tot op heden
geen reactie op mogen ontvangen. De lente begint dus de tijd begint te dringen... daarom nogmaals een
oproep aan iedereen die het leuk vindt om op vrijwillige basis met een clubje en onder het genot van een
kopje koffie en een koekje de tuin bij te houden.
Uiteraard zijn ook opa’s, oma’s of andere belangstellenden van harte welkom. Interesse? Neem dan contact
op met Bregje.vanbommel@prodas.nl. of bel met de Lambertusschool: 0493-670068. Leerlingen en
teamleden stellen uw reactie erg op prijs.
Reminder aanmelding korfbal
Enkele weken geleden heeft uw kind (groep 3 t/m 8) een inschrijfbrief mee naar huis gekregen voor het
korfbaltoernooi. We willen u er aan herinneren dat inschrijven uiterlijk tot en met 2 april kan door het
inschrijfbriefje bij de betreffende leerkracht in te leveren.
Vakantierooster 2019-2020
Het vakantierooster 2019-2020 is vastgesteld.
Periode
Herfstvakantie
Kerstvakantie*
Carnavalsvakantie
Meivakantie*
Zomervakantie*
* Verplicht Ministerie

Van
14 oktober 2019
23 december 2019
24 februari 2020
20 april 2020
13 juli 2020

Tot
18 oktober 2019
3 januari 2020
28 februari 2020
1 mei 2020
21 augustus 2020

Naast de vakantieperiodes zullen er het komende schooljaar 2 á 3 studiedagen gepland worden. Deze worden
besproken in de medezeggenschapsraadvergadering van 15 april. In de volgende Nieuwswijzer wordt het
volledige vakantierooster gepubliceerd.
Groot kleuteroptreden
Het is inmiddels een mooie traditie geworden: het jaarlijkse grote kleuteroptreden.
De kleuters zijn onder leiding van ouders druk aan het oefenen voor het grote optreden. Op woensdag 10
april is het zover, om 11.00 uur staan ze op het podium voor alle ouders/ verzorgers en andere
belangstellenden!
Het thema van dit jaar is ‘Lentefeest’ en sluit aan bij het thema waar alle groepen op school mee bezig zijn:
Duurzaamheid! Bent u nieuwsgierig? Dan zien wij u graag op woensdag 10 april om 11.00 uur in de aula van
de Lambertusschool!
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