Nieuwswijzer
4 februari 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. In de bijlage vindt u een flyer met het programma voor carnaval 2019 voor de jeugd van Asten.
Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
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Strategisch HuisvestingsPlan
De ontwikkelingen binnen het strategisch huisvestingsplan vorderen nu snel. Zonder dat het al tot concrete
uitwerkingen komt, gebeurt op het niveau van planning en overleg veel. Op maandag 28 januari waren alle ouders/
verzorgers uitgenodigd voor de informatieavond. Fijn dat er veel belangstelling was! Deze avond was georganiseerd
omdat we binnen dit verandertraject op het punt zijn aangekomen dat de plannen zover zijn uitgekristalliseerd dat
communicatie hierover aan de orde was. Omdat het voor Lambertus, Bonifatius en Lover om een urgentie gedreven
verandering gaat, is voortvarendheid in dit traject een vereiste. Urgentie omdat het leerlingenaantal op deze scholen
zodanig daalt dat niets doen geen optie is. Er zijn die avond 3 aanbevelingen aan de Raad van Bestuur gepresenteerd.
De eerste aanbeveling ging over de lange termijn: Lambertus, Lover en Bonifatius in een verregaande samenwerkingsvorming op de locatie naast het Varendonck College. De tweede aanbeveling ging over de korte termijn: Loverouders
verzoeken m.i.v. 1 augustus 2019 de groepen 1 t/m 5 van Het Lover over te schrijven naar Lambertus om vervolgens op
1 augustus 2020 alle leerlingen van Het Lover over te schrijven naar Lambertus. De derde ook op de korte termijn:
komend schooljaar een verregaande samenwerking realiseren tussen Lover, Lambertus en Bonifatius.
Deze constructie betekent voor de 3 genoemde scholen wat. Terwijl Het Talent, Antonius en Voordeldonk nu enigszins
ongemoeid lijken te zijn, gaat het voor Bonifatius, Lover en Lambertus op korte termijn al impact hebben. De 3
(management)teams van deze scholen hebben de verregaande samenwerking al volop opgestart. Voor hen staat de
komende jaren een mooie maar intensieve klus op de agenda met een hoog communicatiegehalte op alle niveaus.
Zodra het duidelijk is of, en op welke manier, aanbeveling 2 realiteit wordt, gaan we ook op kindniveau een aantal
kennismakings- en wenmomenten inrichten. We willen de instroom van Loverleerlingen op Lambertus natuurlijk goed
voorbereiden en begeleiden. Dit geldt voor beide groepen leerlingen, voor beide teams en voor beide oudergroepen!
Zodra er meer bekend is en/ of volgende stappen worden gezet, hoort u van ons!! En uiteraard kunt u voor vragen en
opmerkingen bij Maarten (directeur) of een van de (management)teamleden terecht!

Rapport en rapportgesprekken
Het eerste half jaar van het schooljaar 2018-2019 zit erop. Dat betekent dat er de laatste weken flink is gewerkt aan de
M(idden)toetsen van het LeerlingVolgSysteem. Op 22 februari zijn de rapporten klaar en in de week van 25 februari zijn
de rapport-gesprekken gepland. Uw kind is daarbij van harte welkom. Het gaat immers over hem/haar!! Om e.e.a. goed
te laten verlopen kunt u inschrijven via www.stlambertus.nl. Dit kan vanaf 18 februari 17.00 tot 21 februari 22.00 uur.
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Open dag
Op zondag 17 februari hebben de Astense Prodasscholen hun open dag. Iedereen is die dag tussen 10.00 en 11.30 uur
welkom op onze school. Behalve onze huidige leerlingen en hun achterban, verwelkomen we ook graag potentiële
leerlingen en hun achterban. Voel u allen uitgenodigd die zondagochtend de school te bezoeken en leg deze uitnodiging
ook voor aan uw omgeving zodat ook mensen die (nu nog) geen rechtstreekse relatie hebben met de Lambertusschool
toch eens een kijkje komen nemen. Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd de overige Prodaxscholen te bezoeken.

Ouderapp
Voor de praktische communicatie van de Prodas-scholen met de ouders, is een ouderapp ontworpen. Met deze app
kunt u bijvoorbeeld nieuws lezen, een bericht sturen naar de leerkracht en foto’s bekijken. Het is een gemakkelijke
manier om snel informatie met elkaar te delen. Wij willen op korte termijn gebruik gaan maken van de mogelijkheden
van deze app. Afgelopen donderdag is er e.e.a. getest met een ouder waardoor we nog meer zicht hebben gekregen op
de mogelijkheden van de app. Wanneer de ouderapp daadwerkelijk in gebruik genomen wordt, krijgt u daarvan bericht.

Koffie-uurtje
Vanuit de directie is de behoefte ontstaan voor een “koffie-uurtje”: een informele bijeenkomst waarin we zonder
agenda van gedachten wisselen over thema’s. Dat kan dan van alles zijn en ook ingebracht vanuit school en vanuit
ouders. Het eerste koffie-uurtje is inmiddels achter de rug. Het tweede koffie-uurtje is gepland op dinsdag 26 februari
om 13.45 uur. Wees welkom!

Bezoeken van onderwijsprojecten in India door juffrouw Leontine
Na 2 en een half jaar geleden de uitdaging aangegaan te zijn van het, tijdens de grote vakantie, verrichten van
vrijwilligerswerk op een school voor kinderen met een beperking in Uganda, sta ik nu voor de volgende uitdaging!
Samen met vrijwilligersorganisatie SAC (Stichting Actie Calcutta) ga ik een aantal onderwijs gerelateerde projecten in
India bezoeken. SAC zet zich in voor de ontwikkeling van kansarme kinderen in India. Het doel van SAC is deze kinderen
een kans te bieden op een betere toekomst door het financieel ondersteunen van hun schoolopleiding. Zij vergaren
hiervoor sponsorgelden en zetten dit uit in 3 provincies rondom Calcutta. Om er van verzekerd te zijn dat het
sponsorgeld ook goed terecht komt worden de projecten eens per jaar bezocht door vrijwilligers van SAC.
De reis is gepland van 2 t/m 17 maart. Dit betekent dat ik de week na carnaval niet op school zal zijn.
Ik vind dit uiteraard een geweldige kans, waar ik heel veel van ga leren en dit wil ik niet alleen voor mezelf houden!
Voor de kinderen van school heb ik een presentatie gemaakt, waarin zij zien hoe kinderen in India onderwijs krijgen.
Op deze manier wil ik onze kinderen ervan bewust maken dat er ook een hele andere wereld bestaat dan de wereld
waarin zij leven.
Mijn ervaring leert dat, doordat ik daar zelf naar toe ga, die wereld ineens een stuk realistischer wordt voor de kinderen.
Ook mijn collega's hoop ik mee te kunnen geven hoe het is om zonder faciliteiten en financiële middelen zo goed
mogelijk onderwijs te geven.
Wanneer de presentatie in de klassen getoond wordt zal ik hem u toesturen zodat u op de hoogte bent van wat de
kinderen te zien krijgen. Ook ga ik weer een blog bij houden om mijn ervaringen te kunnen delen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar SAC? Kijk gerust eens op de website http://www.actiecalcutta.nl/

Tuinman
Naar jarenlange trouwe dienst heeft onze Tuinman Riny Bakens besloten te stoppen als tuinman. Bedankt Riny, voor je
jarenlange hulp!! Om deze reden doen we een oproep aan iedereen die het leuk vindt om op vrijwillige basis, indien
nodig, met een clubje en onder het genot van een kopje koffie en een koekje de tuin bij te houden. Ook opa’s en oma’s
of andere belangstellenden zijn van harte welkom! Interesse? Neem dan contact op met bregje.vanbommel@prodas.nl
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