Nieuwswijzer
7 januari 2019
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand; de eerste van 2019.
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 nieuwe jaar is alweer bijna een week oud.
Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en de feestdagen en
het jaar 2019 met veel goede voornemens gestart.
Voor het basisonderwijs in Asten wordt 2019 hopelijk een jaar waarin veel gaat gebeuren.
Het team van de Lambertusschool wenst u het allerbeste voor dit nieuwe jaar!!!!
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Strategisch HuisvestingsPlan
Het belangrijkste laatste algemene nieuws hierover hebt u al kunnen lezen in de SHP- nieuwsbrief voor de
kerstvakantie. De droom van de Astense directies (zie SHP nieuwsbrief 4) krijgt steeds meer handen en voeten. Op
team- management- en directieniveau zijn we inmiddels druk met de situatie per 01-08-2019. Ook de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad wordt zo nauw mogelijk betrokken. De terugloop van het leerlingenaantal brengt n.l. de
urgentie tot voorsorteren op het SHP met zich mee. Als we op organisatorisch vlak niets doen, kunnen we komend
schooljaar 5 groepen formeren. Volgend schooljaar hebben we, voor zover nu bekend, 18 leerlingen in groep 1/2, 12 in
groep 3 en 16 in groep 4. Onze ambitie blijft het geven van kwalitatief hoogstaand onderwijs èn het inzetten op het
geluk van de kinderen. Tijdens de bijeenkomst van de Medezeggenschapsraad op 15 januari is de situatie per 01-082019 een belangrijk agendapunt.
Op 28 januari is een informatie-avond ingepland voor alle (toekomstige) ouders en overige belangstellenden zodat er
voor en op de open dag op 17 februari 2019 (10.00- 11.30) transparant over gecommuniceerd kan worden.

Naderende toetsperiode
Het is inmiddels aardig ingeburgerd: de toetsperiode in ongeveer het midden van het schooljaar. Deze maand worden
de Midden- toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen. Hopelijk bevestigen deze toetsen het beeld van de
ontwikkeling van leerlingen dat de leerkracht heeft. Uitslagen worden uiteraard via het rapport en de daarbij behorende
gesprekken met ouders en leerlingen gecommuniceerd.

Teamspecialismes
Zoals voor elke organisatie het ‘up to date’ blijven van belang is, is dat zeker ook voor het basisonderwijs. Nieuwe
ontwikkelingen en inzichten roepen om verdere ontwikkeling, aanpassingen en bijstellingen. Op onze school gaan de
teamleden zich ook steeds meer specialiseren. Elk teamlid verwerft op deze manier een (of meerdere) eigen
specialiteiten. Dat maakt het team in zijn geheel sterk, toekomstbestendig, deskundig en daadkrachtig.
Dit schooljaar zijn twee teamleden in opleiding om zich verder te bekwamen in een belangrijk onderdeel van ons
onderwijs. Neeltje Berkers is in opleiding tot taalcoördinator en Bregje van Bommel tot ‘veranderkundige leerkracht’.
Fijn dat we dat weer aan het overzicht van specialismes toe kunnen voegen!! Een overzicht:
www.stlambertus.nl
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Specialisme
Sociaal emotionele ontwikkeling
Hoogbegaafdheid
Rekencoördinatie
Taalcoördinatie
ICT
Interne Begeleiding
Thematisch werken
Het jonge kind
Veranderkracht
Positief Waarderend Onderwijs
Gedragsspecialist

Leerkracht(en)
Ineke Eijsbouts
Marlies van den Boomen & Bregje van Bommel
Suzanne Aarts
Neeltje Berkers
Henriëtte van den Boogaart
Marlies van den Boomen & Suzanne Aarts
Neeltje Berkers
Leontine Sanders
Bregje van Bommel
Ilse van Houts
Bregje van Bommel

Nieuwe website
In de vorige Nieuwswijzer is het al aangekondigd: al voor de kerstvakantie is de nieuwe website gelanceerd. Deze
website is gelinkt aan de Prodas-site en heeft dezelfde kenmerken en lay- out als de overige Prodasscholen. Op deze
manier geven we vorm aan onze verbinding. Een aantal opties laat nog even op zich wachten. Het ziekmelden van
kinderen kan ook niet. Daarin wordt in tweede instantie voorzien middels een app.

Griepgolf
Om goed voorbereid te zijn op de griepgolf, is een plan gemaakt om in deze tijd van schaarste aan vervangers de
groepen op te kunnen vangen. Wellicht zijn er ouders, opa’s, oma’s met een onderwijsbevoegdheid die sporadisch een
groep kunnen begeleiden. Als dat zo is, kunt u dat aangeven bij Bregje van Bommel: bregje.vanbommel@prodas.nl.
Hopelijk hoeven we er geen gebruik van te maken en komen we weer vrij ongeschonden de winterse griepperiode door.

Koffieuurtje
Via de medezeggenschapsraad of de ouderraad wordt regelmatig overleg gevoerd tussen school en ouders.
Soms is het echter prettig om op informele wijze te overleggen met belangrijke partners. In de nabije toekomst moet
een aantal besluiten genomen worden, die veel impact op de verdere toekomst (kunnen) hebben. Denk daarbij o.a. aan
het SHP. Ook beginnen onze gedachten alweer uit te gaan naar het schooljaar 2019-2020.
Vanuit de directie is de behoefte ontstaan aan een “koffieuurtje”: 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 koffieuurtje is gepland op dinsdag 22 januari om 13.45 uur. Voel u uitgenodigd!!

Schaaktoernooi
Op zondag 27 januari 2019 organiseert schaakvereniging De Combinatie uit Asten het jaarlijkse regionale
schaaktoernooi voor teams van basisscholen uit district Helmond. Dit wordt gehouden in de Klepel en duurt van 9:45uur
tot 16:15uur. Ieder team bestaat uit 4 of 5 spelers (m/j). Alle spelers van een team moeten op dezelfde basisschool
zitten. De opstelling bij de eerste ronde is bepalend voor het hele toernooi. Het winnende team is kampioen van het
district Helmond 2019 en mag meedoen aan de Brabantse finale die gehouden wordt op 24 maart 2019 in Oosterhout.

Buitenspeelgoed
Van Sint hebben we vorige maand een flinke portie buitenspeelmateriaal gekregen, waarvoor hartelijk dank!! Samen
spelen is het motto!! Dit materiaal wordt ingezet voor alle kinderen. Het wordt mee naar buiten genomen voor de
speeltijd en weer door de gebruikers opgeruimd na de speeltijd. Vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheidsbesef
doen we een beroep op de leerlingen er op een positieve manier mee om te gaan!! Veel plezier!!
www.stlambertus.nl
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