Nieuwswijzer
juni 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
MR
Benoeming
Vakantierooster 2019-2020
2. Praktisch

Feestweek
Uitslag IEP Eindtoets
Herhaalde oproep schooltuin

Medezeggenschapsraad
Begin 2019 heeft de medezeggenschapsraad van de Lambertusschool een oproep geplaatst voor het invullen van 2
plaatsen binnen de oudergeleding van de MR per schooljaar 2019-2020 (I.v.m. vertrek van 2 ouders uit de MR). Hierop
is 1 reactie gekomen. Omdat het 1 reactie betrof hebben we geen verkiezingen uit hoeven schrijven en verwelkomen
we Willem Vervoordeldonk als nieuw lid van de MR! Concreet betekent dit dat we nog op zoek zijn naar 1
lid. Onderstaand artikel hierover is tevens verstuurd naar de ouders/ verzorgers van Lover- leerlingen die per 1 augustus
overstappen naar Lambertus.
Per 1 augustus stapt een groot aantal leerlingen van Het Lover over naar de Lambertusschool. Beide scholen hebben en
houden een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
ouders en teamleden. Vanwege de omvang van beide scholen is ervoor gekozen de MR. van Het Lover te laten bestaan
uit twee ouders en twee teamleden, de Lambertus MR. wordt gevormd door 3 leden van elke geleding. Vooralsnog
blijven twee leden van de Lover- oudergeleding hun plek behouden in de Lover MR. Mevr. Lenneke Paardekooper moet
aftreden vanwege het feit dat ze geen kinderen meer op Het Lover heeft; die stappen over naar de Lambertusschool. In
de oudergeleding van de Lambertus MR. ontstaat een vacature, waarin Mevr. Paardekooper is geïnteresseerd. Aan de
ouders van de (toekomstige) Lambertusleerlingen wordt gevraagd hun evt. interesse voor 17 juni te melden bij de
voorzitter van de MR; Mevr. Ilse van Oosterhout- Swinkels: swinkels.ilse@gmail.com. Bij meer dan één belangstellende
wordt snel na 17 juni een verkiezing uitgeschreven.
Benoeming
Door het onverwachte vertrek van een van de Loverleerkrachten ontstond een vacature in groep 3 van dinsdag t/m
vrijdag. We hebben in die vacature voorzien door de benoeming van Leandros Sidriopoulos; een jonge enthousiaste
leerkracht die dit schooljaar heeft gewerkt op de Gerardusschool in Deurne.
Vakantierooster 2019- 2020
Al eerder werd u via de Nieuwswijzer geïnformeerd over het vakantierooster van komend schooljaar. Door een
herberekening van de onderwijstijd, wordt nog een aantal studiedag toegevoegd. Dat betekent dat het totaal aan
lesuren en daarmee het totaal aan vakantiedagen herberekend moeten worden.
Hierdoor wordt het Vakantierooster opnieuw aan de MR. voorgelegd. U hoort hier snel meer over.
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Feestweek
Eerder heeft u een uitnodiging ontvangen waarin de activiteiten van de feestweek zijn beschreven. Hieronder staan de
activiteiten nog eens op een rijtje.
Maandag 24 juni
Dinsdag 25 juni
Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Vrijdag 28 juni

Schoolreis naar de Efteling
Doorschuifochtend en crea-dag
Sportdag
Verrassingsfeest Mieke en Marlies. 16.00 uur afscheidsreceptie
Afsluiting feestweek in de klas
Reünie 60 jaar Lambertusschool

Uitslag IEP- Eindtoets
In april hebben onze 8e groepers de IEP- eindtoets gemaakt. Ze hebben zich van hun beste kant
laten zien!! Toen op 14 mei de uitslag bekend werd bleek dat ze erg goed gescoord hebben. Zie de cijfers:
Landelijk gemiddelde: 81,8 Score Lambertus: 85 Ondergrens: 80
GEFELICITEERD!! Daarmee heeft ook het Lambertusteam laten zien wat het waard is; een topteam met veel
mogelijkheden!!
Herhaalde oproep schooltuin
Eerder heeft u kunnen lezen dat onze tuinman, na jaren trouwe dienst, gestopt is met zijn werkzaamheden. We hebben
enkele oproepen geplaatst, maar helaas hebben we daar tot op heden geen reactie op mogen ontvangen. De tuin heeft
nodig onderhoud nodig. We doen daarom nogmaals een oproep aan iedereen die het leuk vindt om op vrijwillige basis
(tegen een gepaste vrijwilligersbijdrage) 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.
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