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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
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Strategisch Huisvestingsplan(SHP)
Vooral binnen onze school en Het lover speelt het Strategisch HuisvestingsPlan in deze periode een belangrijke rol. Op
beide scholen wordt m.n. door ouders de vraag neergelegd “Hoe wordt het aangepakt?”. Op deze vraag is tot op dit
moment nog geen volledige helderheid te verschaffen omdat het nog onduidelijk is hoeveel leerlingen van Het Lover de
overstap naar Lambertus gaan maken. Hopelijk wordt dat deze week duidelijk. Voor het totale SHP is een aantal
redenen geformuleerd (daling leerlingenaantal, verouderde gebouwen, spreiding in Asten). De uiteindelijke opzet is een
nauwe samenwerking tussen Bonifatius, Lambertus en Lover. De situatie op het Lover en Lambertus is op het gebied van
leerlingenaantal zodanig nijpend dat een tussenstap noodzakelijk is. Aan de stap die we per 1 augustus zetten
(Lovergroep 1 t/m 5 – evt. een gedeelte van gr.6- maakt overstap naar Lambertus) ligt het geringe leerlingenaantal ten
grondslag. Voor de combi Lambertus- Lover is gekozen omdat op beide scholen de uitgangspunten (kernwaarden) en
werkwijzen bijna naadloos op elkaar aansluiten. Behalve dus dat volgend schooljaar meer kinderen op Lambertus
aanwezig zijn en dat het lerarenteam wordt uitgebreid, gaat er aan de manier van onderwijs verzorgen weinig
veranderen. Uiteraard worden de passende zaken van Het Lover overwogen!! Over de manier waarop we de leerlingen
groeperen moeten we nog goed nadenken. Dat kan echter pas als we de juiste aantallen kennen. Bijkomend voordeel is
dat we op het gebied van populatie dichter bij de afspiegeling van de totale maatschappij komen. Het aantal kinderen
met Nederlands als tweede taal neemt toe. Gezien he gegeven dat we passend onderwijs verzorgen (didactisch precies
zijn) gaat dat de kwaliteit van het onderwijs niet nadelig beïnvloeden. Zodra de grote lijnen duidelijk zijn, starten we de
kennismakings- en instroomactiviteiten op. Op 28 maart is van 08.30 tot 09.30 het volgende koffieuurtje georganiseerd.
Daar komt het SHP ongetwijfeld ter sprake. Voel u uitgenodigd!!

Staking 15 maart
Zoals al eerder per mail is gecommuniceerd vindt er op 15 maart een landelijke staking plaats. De inzet van de staking is,
net zoals de vorige keren, gericht op regulering van de werkdruk en het passend maken van de salarissen. Als deze items
goed geregeld zijn, komt dat uw kind(eren) ten goede. Het Lambertusteam staakt op 15 maart en dat betekent dat de
kinderen die dag niet op school terecht kunnen.

Thema avond
Op maandagavond 18 maart organiseren de kinderen van de thema-avondcommissie van 19.00 tot 20.30 uur een
thema-avond voor ouders. U heeft hiervan voor de Carnavalsvakantie een aankondiging ontvangen. Wij nodigen u hier
graag voor uit. Tijdens deze thema-avond gaan we het hebben over thematisch werk en taal/lezen. De avond zal
beginnen met een update in de eigen klassen van uw kind(eren), samen met de leerkrachten. We bespreken dan
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eventuele bijzonderheden en de gang van zaken in de klas. Bent u verhinderd? U kunt zich afmelden door een mail te
sturen naar bregje.vanbommel@prodas.nl. De thema-avondcommissie kijkt uit naar uw komst.

Prodas Studiedag 20 maart
Op woensdag 20 maart vindt de jaarlijkse Prodas Studiedag plaats. In de ochtend zijn we met alle collega’s van het
Astense Cluster bij elkaar. ’s Middags ontmoeten we ook de andere Prodas-collega’s en krijgen we een masterclass van
Jiske Kramer. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Reflectionday
In de periode van 1 december tot en met 21 januari hebben we meegedaan met
het Project Reflectionday. Het doel van dit project was de zichtbaarheid in het
verkeer, vooral in de donkere maanden, stimuleren. Twee van onze leerlingen zijn
tijdens deze periode ‘geflitst’ en hebben daarmee een prijs gewonnen. De prijs die
zij hebben gewonnen werd uitgereikt door Wethouder Theo Martens op vrijdag 22
februari op basisschool de Boog in Eindhoven. Guus Arts en Myrthe Maas,
gefeliciteerd met jullie prijs. Natuurlijk hebben alle deelnemende kinderen de
belangrijkste prijs gewonnen; namelijk de verkeersveiligheidsprijs!

Koffieuurtje
Op 28 maart is van 08.30 tot 09.30 het volgende koffieuurtje georganiseerd. Daar komt het SHP ongetwijfeld ter sprake.
Voel u uitgenodigd!!

Verkeerssituatie
Al meerdere malen hebben we u middels de Nieuwswijzer geïnformeerd over de verkeersveiligheid rondom de school
tijdens het brengen en halen van de kinderen. Wij nemen de veiligheid van onze kinderen erg serieus. In de
Nieuwswijzer van 5 november hebben we u gewezen op de parkeerproblematiek die wordt geconstateerd. Vanuit eigen
observaties en meldingen van anderen kunnen we vaststellen dat de parkeerproblematiek nog niet is opgelost en er
steeds onveiligere situaties ontstaan. We willen daarom nogmaals benadrukken dat parkeren enkel en alleen is
toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplekken (Kiss & Ride zone) en in de Molenstraat. Graag verwijzen wij u
naar het document ‘verkeersregels 2018-2019’ voor meer informatie.

Sponsoractie Juf Leontine
Juf Leontine is op dit moment in Calcutta, India. Een indrukwekkende reis met
een mooi doel. U kunt haar belevenissen volgen en de actie steunen via
https://leontineinindia.waarbenjij.nu/
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