Nieuwswijzer
Mei 2019
Beste ouders/ verzorgers,
En zo is de meivakantie alweer voorbij………………….. Over 9 weken is het schooljaar 2018-2019 voorbij. In die
periode gaat nog veel gebeuren. Denk daarbij aan de feestweek, het afscheid van Mieke en Marlies, het
schoolkamp, de eindmusical, de eind-toetsperiode, het wachten op de uitslag van de IEP-toets, de
kennismakingsactiviteiten met de Loverkinderen en ouders en………………………..
Hopelijk kunnen we over 9 weken terugzien op een mooi einde van het schooljaar 2018- 2019!!
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
SHP
2. Praktisch
Laatste periode schooljaar 2019-2020
Volledig vakantierooster 2019-2020
Extra ondersteuning in groep 1/2
Lambertusapp
Programma verbroedering
Strategisch huisvestingsplan
Ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch HuisvestingsPlan lopen door. Sinds het laatste bericht (18
april) is voor Lambertus en Lover een belangrijk besluit genomen: Wat Lambertus- Lover aangaat is door de
Raad van Bestuur voor het komende schooljaar een volledig extra formatieplaats toegekend. Dat betekent dat
we naast erkenning ook tijd en ruimte hebben om allerlei extra klussen die bij deze nieuwe samenwerking
naar voren komen, het hoofd te bieden. Dit heeft uiteraard invloed op de groepenverdeling. Die willen we ook
snel, zeker voor 1 juni, gecommuniceerd hebben. Prettige bijkomstigheid is dat het zeker is dat Gijs Brüsewitz
een vaste plek krijgt binnen het Lambertus-/Loverteam.
Verder gaat het kennismakings- en instroomtraject van start. De werkgroep, bestaande uit ouders en
leerkrachten heeft een mooi plan gemaakt. Het koffieuurtje van a.s. donderdag (13.45 uur op Lambertus) is
daarin de eerste stap. Graag tot dan!! Zie voor het verdere plan een speciaal bericht daarover. Het volgende
koffieuurtje is gepland op 5 juni om 8.45 uur op Het Lover)
In het bericht van 18 april las u al over de banenmarkt. Op Lambertus/ Lover is vacatureruimte. Hopelijk is op
de banenmarkt ruime interesse voor onze vacature zodat we een passende keuze kunnen maken.
Laatste periode schooljaar 2019-2020
En zo is de meivakantie alweer voorbij………………….. Over 9 weken is het schooljaar 2018-2019 voorbij. In die
periode gaat nog veel gebeuren. Denk daarbij aan de feestweek, het afscheid van Mieke en Marlies, het
schoolkamp, de eindmusical, de eind-toetsperiode, het wachten op de uitslag van de IEP-toets, de
kennismakingsactiviteiten met de Loverkinderen en ouders en……………… Hopelijk kunnen we over 9 weken
terugzien op een mooi einde van het schooljaar 2018- 2019!
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Volledig vakantierooster 2019-2020
In de vorige Nieuwswijzer, las u over het vakantierooster over de volle Prodasbreedte. Tijdens de MR.
vergadering van 15 april is dit schoolspecifiek gemaakt. Concreet betekent het dat als studiedagen 6
december 2019 en 4 mei 2020 kunnen worden toegevoegd. Dat zijn voor de kinderen dus 2 (extra) vrije
dagen. Daarnaast is nog 4,5 uur beschikbaar. Dat wordt op een nader te bepalen moment ingezet.
Extra ondersteuning in groep 1/2
De mensen die regelmatig eens binnen kijken of binnen lopen zien dat de groep 1/2 ‘aardig gevuld’ is. Het
leerlingenaantal overstijgt de 30 en Leontine heeft alle zeilen bij te zetten om naast het optimaal begeleiden
van de kinderen ook alle hand- en spandiensten te regelen. We hebben daarom voor 2 ochtenden in de week
de hulp ingeschakeld van een onderwijsassistente. Tessa Bouwmans komt vanaf morgen op maandag- en
dinsdag de ondersteuning in groep 1/2 realiseren.
Lambertusapp
Eerder is op diverse fronten gecommuniceerd over de op handen zijnde ‘Lambertusapp’. Na het proefdraaien
binnen verschillende scholen en op verschillende momenten is geconcludeerd dat de app in zijn huidige vorm
niet voldoet aan de verwachtingen. Allerlei opties toevoegen is deels onmogelijk, deels erg duur, zodat
besloten is niet met de ontwikkeling van de app verder te gaan. Jammer maar wellicht dient zich snel een
andere mogelijkheid aan de Lambertusschool in uw broekzak of handtas te hebben.
Programma verbroedering
Zoals in de nieuwsbrief van april al is aangegeven, vinden we het erg belangrijk om de kinderen van beide
scholen al vóór de zomervakantie aan elkaar te laten wennen. Daarom is een werkgroep opgesteld, bestaande
uit ouders en leerkrachten van de Lambertusschool en het Lover. Zij zijn druk bezig geweest met het maken
van een programma voor de komende tijd.
Tot de zomervakantie vinden gezamenlijke activiteiten plaats zodat leerlingen kunnen kennismaken én aan
elkaar en het 'nieuwe gebouw' kunnen wennen. De activiteiten voor de komende weken:
14 mei 2019
20 mei 2019
11 juni 2019
17 juni 2019
25 juni 2019

Groepen 1-2 Lambertus en Lover gaan 's middags voor een gezamenlijke activiteit naar het
Lover.
Groepen 3-4-5 Lambertus en Lover gaan 's middags voor een gezamenlijke activiteit naar
het Lover.
Groepen 1-2 Lambertus en Lover gaan 's middags voor een gezamenlijke activiteit naar de
Lambertusschool.
Groepen 3-4-5 Lambertus en Lover gaan 's middags voor een gezamenlijke activiteit naar de
Lambertusschool.
Wen- en doe dag. In de ochtend wennen in de nieuwe klas, met de nieuwe leerkracht.
Daarna een gezamenlijke 'doe-dag'. (Deze dag komt in plaats van de doorschuifochtend.)

Inhoudelijke informatie over deze wenmomenten krijgt u van de eigen leerkrachten. Mocht u nog vragen
hebben of een idee willen delen, wees welkom!
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