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3 december 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van de laatste Nieuwswijzer van 2018. 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. Graag wens ik u namens het hele Lambertusteam een gezellig kerstfeest, goede jaarwisseling en een
hele fijne kerstvakantie!!
Het nieuws van deze maand
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SHP
Ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch HuisvestingsPlan lopen door. De communicatie hierover is een proces
dat we omzichtig moeten doorlopen. We proberen passend te communiceren en de formele volgorde daarbij recht te
doen. De medezeggenschapsraad speelt hierin een cruciale rol. Vandaag is een bijeenkomst met de voorzitters van de
MR.en gepland met als doel de gezamenlijke oriëntatie op de voorgestelde samenwerking en andere
samenwerkingsmogelijkheden.
Ongetwijfeld hebt u de communicatie m.b.t. de rol van PlatOO meegekregen. Dat kan invloed hebben op het proces.
Daar is op het moment nog geen duidelijkheid over te verschaffen.
In de vorige Nieuwswijzer is aangegeven dat wachten geen optie is. Er is de afgelopen maand weer veel over gespard,
gedacht en gesproken over op welke manier we de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen realiseren.
Voor zover nu bekend is het leerlingenaantal van de groepen 1 t/m 3 van Lambertus, Lover en Bonifatius niet toereikend
om ze te verdelen over 3 locaties. We doen dan niet enkel de kwaliteit van onderwijs tekort maar ook het sociale aspect
komt in het geding. Uiteraard hebben beide factoren een grote mate van samenhang. Vanuit het oogpunt van
zorgvuldig communiceren, kan niet uitgeweid worden over de ideeën die daarover leven. Na de avond met de MR.
voorzitters en zeker voor de Kerstvakantie verschijnt de 5e SHP- nieuwsbrief. We streven ernaar om voor de open dag
op 17 februari meer helderheid te hebben.

Medezeggenschapsraad
Gezien het feit dat er volgend jaar twee ouders aan het einde van hun termijn in de MR komen, zijn wij op zoek naar
nieuwe ouders die zitting willen nemen.
Ben je betrokken, enthousiast en wil je samen met de overige leden van de MR werken aan een mooie overgang naar
het nieuwe schoolgebouw en al formele zaken die daarbij horen (SHP). Dan zijn we op zoek naar jou!
Dan reizen misschien de vragen: Wat doet de MR? Hoeveel tijd kost me dat?
We vergaderen 6 x per jaar (om de twee maanden) en daarbij komen allerlei onderwerpen langs die betrekking hebben
op de sturing van de school en zijn visie.
Momenteel draait er veel om het nieuwe huisvestingsplan van de scholen in Asten. Hierover denkt de MR op de
achtergrond mee, kunnen we input geven aan de directie over de kansen / obstakels / hoe dingen aan te pakken / hoe
denken ouders over bepaalde zaken. Kortom een boeiende periode!
Is je interesse gewekt? Dan zouden we het fijn vinden om een berichtje te ontvangen (mail of persoonlijk).
En … er is voldoende gelegenheid om eens mee te kijken, alvorens definitief te beslissen.
Rob Maas, Leonieke van de Moosdijk,
Ilse van Oosterhout (vz.)
Bereikbaar via de mail: swinkels.ilse@gmail.com
www.stlambertus.nl
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Uniek Sporten de Peel
Van sporten word je actiever, fitter en dus gezonder. Zeker als je dat regelmatig doet! Je voelt je vaak een stuk vrolijker
én je doet nieuwe contacten op. Win-win-win dus. Niet voor iedereen is sporten en bewegen even vanzelfsprekend. Ons
doel? Zoveel mogelijk mensen begeleiden naar passend sport -en beweegaanbod. Want iedereen kan bewegen!
Uniek Sporten de Peel staat voor laagdrempelige hulp, persoonlijk contact en passend resultaat. Met beweegcoaches uit
de buurt heeft iedere gemeente een eigen aanspreekpunt. Deze beweegcoaches hebben zicht op het totaalaanbod in
de regio en kunnen in gesprek met sportaanbieders aangepaste mogelijkheden bespreken. We begeleiden sporter en
aanbieder, zodat deelnemers met plezier kunnen sporten en trainers en coaches voldoende kennis hebben om met
vertrouwen voor een unieke groep te staan.
Heeft u een specifieke hulpvraag of wilt u graag meer informatie ontvangen over Uniek Sporten de Peel? Dan kunt u
vrijblijvend contact opnemen met depeel@unieksporten.nl of een kijkje nemen op www.unieksportenbrabant.nl.

Nieuwe website
Op 18 december gaat onze nieuwe website online. Alle PRODAS-scholen krijgen een nieuwe website met een
nieuwe uitstraling. Momenteel zijn we hard aan het werk om de site 'Lambertus-proof' te maken. Wij streven
ernaar om u ook vanaf 18 december de nodige informatie te kunnen bieden via de website
www.stlambertus.nl. We hopen dat u net zo enthousiast bent als dat wij zijn!

Reflectionday
Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! Daarom doen wij als school dit jaar met alle groepen mee met
de actie Reflectionday. Afgelopen donderdag hebben alle kinderen een veiligheidshesje mee naar huis
gekregen. Uw kind kan zo goed zichtbaar deelnemen aan het verkeer tijdens de wintermaanden. Wij
stimuleren de kinderen om goed zichtbaar het verkeer in te gaan. Voor meer informatie over Reflectionday
verwijzen wij graag naar de bijlage.

Sponsorloop
7 November, wat een stralende dag. De zon scheen volop en de temperatuur voelde fijn aan. Een fijne dag voor de
sponsorloop. Om half tien stonden de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 klaar voor de start. Wat kunnen die kinderen
hard rennen. Ze bleven maar doorgaan.
Om half elf was het tijd voor de bovenbouw. Hun rondjes Zonnehof waren wat groter. Ook deze kinderen renden dat
het een lieve lust was.
Een glaasje ranja en een koekje deden wonderen.
Dit alles voor het goede doel: Het Rode Kruis en de lokale diabetes type 1 patiënten.
Het uiteindelijke bedrag is geworden: € 1833,70. Richard van Bussel gaat deze maand de Noordkaap Challenge rijden:
team 109. De opbrengst van die uitdaging gaat naar beide genoemde goede doelen. Hij voegt onze opbrengst toe aan
de totale opbrengst. Hij reageerde verheugd, verbaasd en verrast toen hij het bedrag hoorde: Hoi maarten
“Waaaaaaauw dat had ik nooit durven dromen. Super bedankt!!”
Wij bedanken op onze beurt de oudervereniging voor de organisatie en ook bedanken we de ouders die meegeholpen
hebben om deze dag tot een succes te maken!!

Groep 8
Julian van der Haas begint al weer ‘aardig op leeftijd’ te komen……. Moeder Suzanne Aarts kijkt er naar uit haar
werkzaamheden te hervatten. Na de kerstvakantie is ze op maandag, donderdag en vrijdag in groep 8. Gijs Brüsewitz
neemt de dinsdagen en woensdagen voor zijn rekening. De andere dagen werkt hij dan op BBS. Antonius in Heusden.
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