Nieuwswijzer
september 2019
Belangrijke data:
2 - 6 sep:
11 - 13 sep:
18 sep:
23 sep:
26 sep:
27 sep:

Afstemmingsgesprekken
Gr. 7 Lambertus op trektocht
IVN groep 1-2
Informatieavond VCD gr. 7 + 8
Studiedag (kinderen vrij)
Optreden gr. 4 en gr. 7 Lambertus

Nieuwswijzer + Loverexpress = Nieuwswijzer
Vanwege de verregaande samenwerking tussen Het Lover en de Lambertusschool hebben we
ervoor gekozen één informatiebulletin uit te brengen. Daarin is een aantal kenmerken van de
Loverexpress en de Nieuwswijzer van Lambertus samengevoegd. Wij zijn benieuwd naar uw
reactie!
Deze week afstemmingsgesprekken
Deze week vinden de afstemmingsgesprekken plaats. Graag stemmen we de
(onderwijs)behoeften van uw kind(eren) af met u als ouder. Het afstemmingsgesprek is
bedoeld voor de leerkrachten en ouders. We ontvangen deze week graag alle toestemmingsformulieren. U kunt de formulieren, als deze nog niet zijn ingeleverd, meebrengen naar het
afstemmingsgesprek.
Wie helpt onze kinderen veilig oversteken?
De verkeerssituatie rondom de Lambertusschool is tijdens het wegbrengen en halen onveilig.
Op dit moment zijn er onvoldoende aanmeldingen om een sluitend rooster te maken. We
zoeken daarom ouders die willen helpen de kinderen een veilige oversteek te bieden. Meer
informatie of aanmelden als brigadier kan door een mail te sturen naar:
Bregje.vanbommel@prodas.nl.
Jaarkalender op de site
De jaarkalender voor het schooljaar is klaar. In de kalender vindt u studiedagen, vakanties,
vrije dagen en andere belangrijke data. U kunt de kalender op de website vinden of via deze
deze link benaderen.
Evenementenmanager
Sinds dit schooljaar hebben we op de Lambertus en Lover een evenementenmanager; Karin
Verdonschot. Karin draagt zorg voor het organiseren van evenementen en activiteiten, vaak in
samenwerken met de ouderraad.
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Samenwerken én samen leren door Rataplannen
Wat voor Het Lover al bekend is, is voor de Lambertusschool nieuw; Rataplannen!
Elke vrijdagochtend gaan de kinderen ‘rataplannen’. De oudere kinderen gaan de jongere
kinderen begeleiden bij activiteiten waarvan ze willen leren. Ze worden aan elkaar gekoppeld
en voeren samen de activiteit, die door het oudere kind is voorbereid, uit. De voorbereidingen
rondom Rataplannen zijn in volle gang en we zullen zo snel mogelijk starten.
Thematisch werken in groep 7 en 8 op Lover en Lambertus
Deze week starten we met het thematisch werken. Het thema is ‘reizen’. De groepen 7 en 8
van de Lambertus en het Lover zoeken hierbij de samenwerking op. Dit betekent dat de
Lambertusleerlingen op dinsdag- en donderdagmiddag naar Het Lover ‘reizen’ om daar samen
met de Loverleerlingen te werken aan het thema.
Voorleesbus Blikkie komt naar de Lambertusschool
Op woensdag 11 september vanaf 11.30 uur komt ‘Blikkie de Voorleesbus’ naar onze school
tijdens ‘de week van de alfabetisering’. Alle ouders en kinderen van groep 1 t/m 4 zijn
uitgenodigd om een kijkje te nemen. ‘De Voorleesbus’ is een
laagdrempelig en veelbelovend initiatief op het gebied van taal,
lezen en cultuur en wordt georganiseerd door Bibliotheek HelmondPeel. Tijdens het bezoek wordt door vrijwilligers voorgelezen. U als
ouder wordt betrokken bij het belang van lezen, voorlezen en
bestaan van de bibliotheek. Ook in groep 5 t/m 8 wordt aandacht
geschonken aan ‘de week van de alfabetisering’.
Gezocht: ouders met een ‘groen hart’
Ter versterking van onze werkgroep 'Natuur/IVN' zijn wij op zoek naar 2 enthousiaste ouders
die het leuk vinden om samen met ons de IVN/ Natuur projecten te coördineren. Dit houdt in
dat wij middels een jaarplanning in iedere klas, één keer in het jaar, een leuk, leerzaam
natuurlijk project coördineren en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan een slakkenproject in
groep 5, een bezoek aan een bijenvereniging in groep 7 en een sprookjespad bij de kleuters.
Onze voorkeur gaat uit naar een ouder 'van de Lambertusschool', aangezien wij beiden van
het Lover komen. Vind je het leuk en belangrijk dat onze kinderen op een leuke, praktische
manier leren over en in de natuur, neem dan contact met ons op.
Groet,
Marga Meulendijks (moeder van Joep en Maud Meulendijks - Lover, groep 7 en 8)
Agnes Verberne (moeder van Jans en Maud Verberne - Lambertusschool, groep 2 en 5)
Voortgang fusie: Projectgroepen krijgen vorm
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 van de 3 scholen, ouders van de 3 scholen, professionals
van het bestuurskantoor en evt. ‘externe deskundigen’ zitting. De bezetting van de
werkgroepen is bijna rond. Degenen die hun medewerking hebben toegezegd, ontvangen
binnenkort een uitnodiging
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