Nieuwswijzer
december 2019
Belangrijke data:
5 december: Sinterklaasfeest op school
6 december: studiedag
11 december: koffie-uurtje om 11.30 uur
20 december: Gezamenlijke kerstactiviteit

Koffie-uurtje 11 december
Graag nodig ik u uit om onder het genot van een kopje koffie of thee het reilen en zeilen op de scholen te
bespreken. Het gaat hier om een informele bijeenkomst waarin het ‘van gedachten wisselen’ het belangrijkste
doel is. Het gesprek zal verlopen als een ‘ronde tafel- gesprek’ zonder voorzitter en agenda. We gaan er immers
van uit dat als er echt vragen of opmerkingen leven, die ook besproken c.q. gedeeld worden. Het koffie-uurtje is
gepland op woensdag 11 december om 11.30 uur op de Lambertuslocatie. Deze uitnodiging is nadrukkelijk gericht
aan alle ouders/ verzorgers van zowel de Lover- als de Lambertusleerlingen.
Lunch en pauzehap in bakjes en bekers
Duurzaamheid en zorg voor het milieu is één van de items die op school belangrijk zijn. Rentmeesterschap en
verantwoordelijkheid nemen, past hier erg goed bij. In de leerlingenraden is dit item regelmatig onderwerp van
gesprek. Aanleiding is dan steeds de ‘verpakking’ van de pauzehap en de lunch. Ondanks eerdere oproepen zien
we nog steeds leerlingen met hun pauzehap en lunch in een zakje en/of een pakje. Hierbij nogmaals het dringende
verzoek om het te verpakken in een bakje en een beker. Beter voor het milieu en opgeruimder in de
speelomgeving!
Vrijdag 6 december studiedag
De decembermaand is weer begonnen en menig kind (en volwassene) is in de ban van Sint en Kerst. Op 5
december krijgen beide scholen ‘Spaans’ bezoek. Op 6 december hebben de kinderen een dag vrij om na te
genieten van het Sinterklaasfeest. De teamleden hebben die dag een studiedag; voor een gedeelte in het teken
van de conceptontwikkeling.
Fantastische opbrengst sponsorloop
Op vrijdag 8 november hebben onze kinderen in het kader van de St.
Maarten-viering met de sponsorloop geld opgehaald voor stichting
SAC. Vrijdag 29 november hebben we de cheque overhandigd aan
Leontine Sanders, leerkracht van groep 1/2a en onze
contact6persoon met SAC. We kunnen een mooi bedrag van € 3.187.17
overschrijven naar Stichting Actie Calcutta! Iedereen bedankt voor
de bijdrage aan dit geweldige bedrag waarmee de stichting het
onderwijs aan veel kinderen in Calcutta een flinke impuls geeft!
Hij komt, hij komt…
Nog maar even, en dan is het zover: Sinterklaasavond! Om er ook overdag een gezellige boel van te maken, hebben
we Sinterklaas en zijn pieten gevraagd of hij ook een bezoek aan onze school wil brengen. En jawel, hij had nog
een gaatje in zijn agenda voor 5 december. U bent natuurlijk ook welkom om rond half 9 te komen kijken hoe hij
dit jaar weer op school aan komt. Deze dag zal verder in het teken staan van bezoeken aan de sint, gezellige
spelletjes en in de bovenbouw zullen ze de mooiste creaties aan elkaar gegeven worden tijdens de surprise. Wij
wensen iedereen alvast een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
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Kerstactiviteit
Sint is het land en de school nog niet uit of we zijn alweer volop bezig met de organisatie van het kerstfeest. Op
vrijdagochtend 20 december vieren we op de Lambertusschool een gezellige kerstfeest. Hoe gaat deze ochtend
er uit zien? We starten met een ontbijt in de eigen groep (de inschrijflijsten daarvoor, hangen in week 50 klaar),
daarna nemen de kinderen deel aan verschillende activiteiten in de school. Rond 11:30 is de gezamenlijk afsluiting
waar ook ouders / verzorgers bij uitgenodigd zijn! In het afsluitende programma zijn er optredens, zal er een
kerstverhaal voorgedragen worden en sluiten we af met een gezamenlijk lied.
Veiligheid van kinderen staan bovenaan!
Afgelopen dinsdag zijn alle kinderen naar huis gegaan met een opvallend, reflecterend hesje. Dit hesje hoort bij
het project Reflectionday, waaraan wij ook dit jaar deelnemen. Bij Reflectionday staat ‘zichtbaarheid’ en ‘reflectie’
centraal. In oktober hebben we de ‘verlichtingsactie’ gehad, waarbij aandacht werd geschonken aan zichtbaarheid
in het verkeer. Zeker in de donkere dagen is goed zichtbaar zijn heel belangrijk! Het project loopt van 1-12 t/m 211. Meer info over het project ‘Reflectionday’ kunt u hier vinden. Verkeersveiligheid, daar gaan we samen werk van
maken! We nemen de gelegenheid om de verkeerssituatie rondom de Lambertusschool nogmaals onder de
aandacht te brengen. Rondom de Lambertusschool blijft de verkeerssituatie een aandachtspunt. Wilt u uw kind
afzetten aan het begin van de schooldag? U kunt dan gebruik maken van de kiss-&-ride-strook. Het is niet
toegestaan om op de kiss-and-ride-strook en op de ‘rammelstrook’ (de punt voor de splitsing van de wegen) te
parkeren. Wilt u uw auto toch parkeren? Maak dan gebruik van de parkeergelegenheden op de Molenstraat of op
het Molenplein.
Nieuws van de ouderraad
We zijn niet altijd zichtbaar, maar zeker wel aanwezig. Wij als ouderraad zorgen er voor dat er activiteiten
georganiseerd worden, zoals dat we nu bezig zijn met de afronding van de sponsorloop, het Sinterklaasfeest en
de Kerstviering. Om dit allemaal soepel te laten verlopen hebben we ook zo nu en dan ouderhulp nodig. We zullen
deze vraag via de klassenouders bij jullie neerleggen. Mocht je zelf nog vragen hebben of interesse hebben om
clubje te komen ondersteunen, kun je ons bereiken via ons e-mail adres: ov.st.lambertus@gmail.com, natuurlijk
mag je ons ook persoonlijk aanspreken; zie hier onder. We zoeken iemand die de rol van penningmeester op zich
wil nemen, voor de penningmeester van zowel de oudervereniging Het Lover als die van Lambertus zal het dit
jaar het laatste jaar zijn, en om een goede overdracht te kunnen voeren zijn we alvast op zoek. Deze functie kan
buiten de OR om uitgevoerd worden.
Lieke Bankers
Karlijn van den Broek
Barbara van den Oever
Ronny van Oosterhout
Lonneke Wilms
Nina Fortgens
Winnie Joosten
Kim Verberne
Jessica van de Burgt
Mariëlle van den Hurk
Nicole Verberne
Karin Verdonschot

moeder van Loïs uit groep 1-2 B.
moeder van Lisa uit groep 7 en Maud uit groep 5
moeder van Teun en Daan Verberne uit groep 6B en groep 5
vader van Tim uit groep 6A en Lars uit groep 4
moeder van Coen uit groep 7 en Just uit groep 4
moeder van Stella uit groep 6 en Emma uit groep 8
moeder van Demi uit groep 5 en Jesse uit groep 1-2B
moeder van Vince uit groep 6B
moeder van Xani uit groep 8, Het Lover
moeder van Niels uit groep 7, Het Lover
moeder van Lora uit groep 8, Het Lover
onderwijsassistent/ eventmanager
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