Nieuwswijzer
januari 2020
Belangrijke data:
15 januari: thema-avond
20 januari: MR vergadering
21 januari: Studiedag
22 januari: Voorleesontbijt
27 januari: Vergadering ouderraad 19.30 - Lambertus

Vanuit de leerlingenraad
Beste ouders/ verzorgers,
We hebben op school last van de troep (mandarijnschillen, appels en nog veel meer) dat op het schoolplein
ligt. De pakjes en de zakjes, het is slecht voor het milieu. Het kost veel geld en de kinderen gooien van alles
op het schoolplein. Wij vinden het niet goed, en niet fijn, omdat het overal ligt en je stapt erin en dat is niet
fijn. Volgens ons zou het een oplossing kunnen zijn om meer bekers en bakjes te kopen en het kost minder
geld en als u het er met uw kind over hebt zal het vast goed komen. We zouden uw kinderen wel even
tegen spreken als die nog steeds pakjes of zakjes meenemen. Maar we gaan er van uit dat we over een
week meer bekers en bakjes zien op school en minder pakjes en zakjes. Bedankt voor uw medewerking.
We willen u ook graag vragen of u als u naar school komt en er staan deze bordjes, u dan
uw kinderen een kus geeft en dan weer wegrijdt. Als u uw kind naar de klas wilt brengen
dat kunt u uw auto ergens anders parkeren.
Met vriendelijke groeten,
De leerlingenraad
Verdeling ambulante tijden Lambertus en Lover
Om op beide scholen, buiten de leerkrachten in de groepen, altijd te realiseren dat iemand aanwezig is voor
de opvang van calamiteiten, telefoon, ontvangst…..enz. enz. is er aan het begin van dit schooljaar een
verdeling gemaakt. Deze vindt u terug op de websites van beide scholen. Wilt u iemand van het
managementteam willen spreken, kijk dan even op de website onder het kopje ‘over onze school’ in het
document ‘directie en management’.
Thema-avond 15 januari
Inmiddels gewoontegetrouw op Lambertus, organiseren we rond de helft van het schooljaar een themaavond. Dit jaar staat die geagendeerd op 15 januari. Ook dit schooljaar hebben wee weer een aansprekend
programma met een gedeelte in de groep en een gedeelte ingericht met een drietal workshops. We gaan
ervan uit dat iedereen er is. Bent u onverhoopt toch verhinderd; geef dat dan even aan bij de betreffende
leerkracht. We verwachten iedereen om 19:30 uur en hopen rond 21:30 uur af te sluiten.
Planning van de avond:
19:30 tot 20:00 eigen groep
20:00-20:15 pauze
20:15-20:45 eerste ronde workshop
20:45-21:15 tweede ronde workshop
21:15 tot uiterlijk 21:30 gezamenlijke afsluiting.
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Doel van de thema-avond: In de groep van uw kind staan de ouders en de leerkracht stil bij de vraag
:"hoe is de sfeer in de groep?". Daarna kunt u twee workshops bijwonen. De inhoud van die workshops
wordt deze week bekend gemaakt. We hopen van harte u te mogen begroeten.
Voordeur op slot; achterom komen graag
Zoals in de meeste thuissituaties is op zowel Het Lover als de Lambertusschool de voordeur vaak op slot.
Dit doen we vanuit veiligheidsoverwegingen. Voor beide gebouwen geldt ook dat het zicht op de voordeur
minimaal is zodat niet altijd gezien wordt wie er door binnen komt. Voor ouders/ verzorgers en kinderen
staan de deuren vanaf het speelterrein altijd open. Graag daarvan gebruik maken zodat de klassen niet
telkens door de bel gestoord worden. Voor Lambertus geldt ook nog dat de poort aan de onderbouwkant
vanaf 9.15 uur op slot is. Toegang tot de speelplaats en daarmee tot de school is dan via de poort aan de
bovenbouwkant; over de personeelsparkeerplaats.
De bieb naar school halen
Dat lezen belangrijk is hoeven we u niet uit te leggen. Lezen maakt onder andere socialer, je krijgt meer
kennis over de wereld om je heen, je kunt zelfstandiger door het leven, het vergroot de woordenschat en
het stimuleert de fantasie. Dit is maar een greep uit de voordelen. Onlangs bleek dat Nederlandse kinderen
steeds minder vaak een boek pakken. Wij willen daarom het lezen extra onder de aandacht brengen van
onze leerlingen.
Onze vraag is: Welke ouders kunnen er elke eerste woensdag van de maand met drie kinderen naar de
bibliotheek gaan om met het pasje 30 boeken uit te zoeken. Er is een pasje voor de groepen 3-4-5 en
eentje voor 6-7-8 van de Lambertus-locatie en eentje voor groep 7-8 van de Lover-locatie. De ouders die
meegaan zouden een auto tot haar/zijn beschikking moeten hebben omdat ze drie kinderen meenemen en
omdat er een krat van 30 boeken vervoerd moet worden. De maand daarna worden de 30 boeken
omgeruild. Welke ouder heeft hiervoor tijd en zin? Zit uw kind in groep 7-8 van de Lover-locatie dan kunnen
zij zich aanmelden bij Renée (leerkracht groep 7), ouders wiens kind zit in groep 3, 4 of 5 van de Lambertuslocatie kunnen zich aanmelden bij Ria (leerkracht groep 4) en zit uw kind in groep 6, 7 of 8 van de
Lambertus-locatie dan graag aanmelden bij Ineke (leerkracht groep 7). Tijdstip van bibliotheek bezoek voor
de diverse groepen is als volgt: groep 3-4-5 van 10:30 tot 11:00, groep 6-7-8 van 11:00 tot 11:30 en groep 78- van 11:30 tot 12:00. Als we aanmeldingen binnen hebben maken we een rooster en kunt u zien wanneer
u aan de beurt bent. Het zou kunnen dat we u voor meer keer in willen roosteren, dat zal liggen aan het
aantal aanmeldingen. We hopen op deze manier het lezen weer een extra impuls te geven.
Rapportgesprekken
In de week van 17 februari voeren we de rapportgesprekken. We verzoeken u om binnenkort weer samen
met uw kind een afspraak in te plannen. Het is belangrijk dat uw kind hierbij aanwezig is, omdat we op
deze manier niet ‘over’, maar ‘met’ uw kind praten. Vooral het kindgesprek dat uw kind een week eerder
met de groepsleerkracht voert, is een uitgangspunt voor het gesprek. Het is fijn dat uw kind zelf aan u kan
vertellen wat goed gaat op school en wat wellicht nog verbeterd kan worden, omdat uw kind hierdoor
eigenaar wordt van zijn of haar eigen leerproces. Als er na het rapportgesprek nog zaken zijn die u wilt
bespreken zonder uw kind, dan kunt u een afspraak inplannen met de desbetreffende groepsleerkracht.
Zwangere leerkrachten worden vervangen
In de ochtend van 19 december is Nina van Bree (lkr. Gr. 7 Het Lover) bevallen van een gezonde dochter
Lottie. Met moeder en dochter gaat het goed. Nina wordt tot + 13 mei vervangen door Renée Philipsen.
Rond 27 maart verwacht Suzanne Aart (lkr. Gr. 7 Lambertus en IB) haar tweede kind. Suzanne wordt,
zoals de vlag er nu bij hangt, vanaf de carnavalsvakantie voor haar lestaken vervangen door Bart
Gommans. De IB- taak wordt waargenomen door Suzanne Hurkmans- Ceelen, IB van BS. Bonifatius.
Tot slot (?) Bregje van Bommel (lkr. Gr. 6a en MT-lid). Zij verwacht haar baby rond 6 juli. Haar verlof gaat
in op 9 juni. Het is nu nog niet bekend wie haar gaat vervangen.
Bijlage:
• Flyer echtscheidingsspreekuur
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