Nieuwswijzer
oktober 2019
Belangrijke data:
2 – 11 okt.:
Kinderboekenweek
9 okt.:
Optreden groep 5 en 6B
11 okt.:
Kleedjesmarkt /
Kinderboekenfeest
14 -18 okt.:
Herfstvakantie
25 okt.:
Verkeer Verlichtingactie
1 nov.:
Optreden groep 3 en 8(Lo)
Een goede reis allemaal!
De kinderboekenweek is van start. Dit jaar staat het thema reizen centraal en sluit daarom perfect aan
bij het thema van thematisch werken. Afgelopen week hebben alle groepen een nieuw boek mogen
ontvangen en deze week staan er diverse activiteiten op de planning. Aanstaande vrijdag vindt de
kleedjesmarkt plaats. U heeft hiervoor al eerder een uitnodiging ontvangen. Graag zien we u
aanstaande vrijdag om, samen met ons, het thema reizen af te sluiten.

Veiligheid van onze kinderen staat bovenaan!
De Kiss&ride strook bij de Lambertusschool is vorige week met twee plaatsen verlengd. De aanleiding
hiervan is drukte rondom de school met het brengen en halen van de kinderen. De kiss&ride strook is
bedoeld de doorstroom te bevorderen. Bent u zich ervan bewust dat u hier niet mag parkeren?
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaatsen aan het einde van de strook en op het Molenplein. Graag
verwijzen wij u naar de bijlage in de mail met daarin de verkeersregels rondom de Lambertusschool.
Wij vinden ‘zichtbaarheid’ van onze leerlingen van groot belang. In de komende ‘donkere’ maanden
zullen we hier extra aandacht aan besteden. Op vrijdag 25 oktober zullen onze verkeersouders fietsen
controleren van de leerlingen van groep 5 t/m 8 op zichtbaarheid. Werken de lampen, is er reflectie
aanwezig? Aan de hand van een checklijst wordt de fiets beoordeeld. We willen daarom vragen aan de
leerlingen van groep 5 t/m 8 om die dag op de fiets naar school te komen! Ook groep 7 en 8 van Het
Lover zullen op Lambertus langs komen voor de check. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 vinden
andere activiteiten plaats die te maken hebben met zichtbaarheid in het verkeer.

Wij zorgen voor het milieu
Duurzaamheid is een woord dat we op vele vlakken tegen komen. Op het milieuterrein proberen we
onze leerlingen zo goed mogelijk bewust te maken van de kwetsbaarheid van het milieu en de acties
die, zonder veel moeite, ondernomen kunnen worden om het milieu, en daarmee de mensen, een
dienst kunnen bewijzen. Rentmeesterschap (het zorgen voor het milieu zodat ook de generaties na
ons nog een goed milieu beschikbaar hebben) is daarbij een belangrijke inzet. Elke week krijgt een
andere groep corvee. Dit houdt in dat we samen met de kinderen zorgen voor een schone speelplaats.
Wat dat laatste aangaat, is het van belang dat de kinderen hun lunch meenemen in een trommel en
beker die hergebruikt kunnen worden. Dus echt liever geen zakjes en pakjes die na gebruik
rondslingeren; dit ten gunste van ons milieu!! Tijdens het buiten spelen staan op de speelplaats
afvalbakken voor fruitafval en ander afval.
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Lover-MR zoekt versterking oudergeleding
Namens de MR van het Lover willen we uw aandacht vragen voor onderstaand bericht:
Vanuit de Lover-MR zijn wij op zoek naar een (Lover)ouder die dit schooljaar bij ons aan wil sluiten.
Omdat we dit jaar nauw betrokken zijn bij het onderzoeken van de mogelijkheden, en de te
ondernemen stappen naar een Fusie tussen Het Lover, Lambertus en de St. Bonifatius-school is dit een
heel interessant jaar om als oudergeleding de MR te bezetten, zeker als jouw kind belang heeft bij het
resultaat hiervan. Om Het Lover een gelijkwaardige rol te kunnen laten spelen in de weg naar de Fusie
hebben wij een actieve ouder nodig, die kritisch mee wil denken en doen. Daarnaast blijven ook de
normale MR-zaken spelen, die ongeveer 1x per maand besproken worden.
Ben jij (voormalig) Loverouder en wekt bovenstaande jouw interesse? Ben jij bereid wat extra tijd te
stoppen in een zo goed mogelijk toekomstplan voor onze jeugd? Neem dan contact op met een van
onze leden: helmine.wijnen@prodas.nl, ingrid.vanhout@prodas.nl, mariellevanroy@yahoo.com,
mtpseuren@kpnmail.nl, of spreek ons gewoon even aan. Wij kunnen meteen eventuele vragen
beantwoorden. Namens de MR, Helmine Wijnen, Ingrid van Hout, Mariëlle Kivits en Maurice Seuren.

Oudervereniging zoekt een nieuwe penningmeester
De oudervereniging van Het Lover- en BS. Lambertus is per direct op zoek naar een penningmeester.
Dit houdt in dat je 1x per jaar de ouderbijdrage incasseert (meest via een automatische incasso) en de
betalingen voor de activiteiten verzorgt. Hiervoor wordt een aantal keer per jaar een beroep op je
gedaan. De oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die samen activiteiten
organiseren. Als penningmeester mag je hier je bijdrage aan leveren; dit is zeker geen verplichting.
Heb je wel interesse om deel te nemen aan activiteiten die vanuit de oudervereniging worden
georganiseerd maar wil je dit niet doen als functie van penningmeester ook dan nodigen we je graag
uit om eens kennis te komen maken. Vind je het leuk om ons team te komen versterken of wil je graag
iets meer informatie, voel je vrij om contact met ons op te nemen via het mailadres:
ov.st.lambertus@gmail.com of kijk op de website van de school voor een van onze leden van de
oudervereniging en spreek ons aan als je vragen hebt.

Effectief communiceren via de groepsapp
(Klassen)ouders communiceren met elkaar middels de groepsapp. Via de klassenapp worden
activiteiten zoals uitstapjes geregeld. We vragen u om de app uitsluitend voor dit doel te gebruiken.
Persoonlijke vragen of opmerkingen gelieve persoonlijk te richten naar de betreffende persoon.

Voortgang fusie: Projectgroepen trappen af
Om de effecten van de fusie (Lambertus- Lover- Bonifatius) te onderzoeken en om met de uitslag van
die onderzoeken te komen tot een gefundeerd fusie- advies aan de Raad van Bestuur is een
stuurgroep ingericht met daaronder een vijftal projectgroepen. In deze projectgroepen nemen
leerkrachten en ouders van de 3 scholen, professionals van het bestuurskantoor en evt. ‘externe
deskundigen’ zitting. De bezetting van de werkgroepen is rond. Alle werkgroepen zijn druk bezig.

Wij rennen voor SAC
Op vrijdag 8 november gaan de kinderen een topprestatie leveren. Ze lopen die dag een sponsorloop.
Ze rennen om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor een goed doel. De leerlingenraad heeft als
goede doel dit jaar gekozen voor Stichting Actie Calcutta. SAC ondersteunt sinds 1968 kansarme
kinderen in India. SAC heeft als doel deze kinderen een kans te bieden op een betere toekomst door
het financieren van hun schoolopleiding. SAC steunt jaarlijks het onderwijs van circa 12.000 kinderen
in dorpsschooltjes of internaten. Daarnaast realiseert SAC elk jaar in India een groot aantal projecten
die het onderwijs ondersteunen, zoals sanitaire voorzieningen, schoolgebouwen of zonnecelprojecten. Wil je meer informatie? Klik dan hier. De sponsorloop van basisschool St. Lambertus in
Asten vindt in de ochtenduren plaats rond een deel van het Zonnehof in Asten. Uiteraard zijn
belangstellenden deze dag van harte welkom! Het exacte tijdstip wordt zodra deze bekend is
gecommuniceerd. Ook zal er op deze dag een High tea plaats vinden voor oudere en kinderen, de
verdere informatie hierover volgt nog.
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