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Oproep!

BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De meivakantie staat voor de deur. We verwachten deze laatste
week prachtig weer en gaan vrijdag lekker sporten op de
koningsspelen.
Ondertussen staat de ontwikkeling van de school niet stil, worden
allerlei leuke activiteiten ondernomen en wordt er hard gewerkt.
In deze nieuwsbrief informeren wij u er graag over.

Voor de kunstweek zijn we
nog op zoek naar
materialen.
-Oude rolletjes verband
-lege chipskokers
-papieren bordjes
-wc rolletjes
Wij zouden hier op school
heel blij mee zijn.

Wij wensen u veel leesplezier!

Mocht u iets hebben liggen

Team Lambertusschool.

dan kunt u, of uw kind, het in
het lokaal van groep 8
afgeven.

KUNSTWEKEN
Na de meivakantie starten alle groepen van de Lambertusschool
met een groots kunstproject, van 7 mei t/m 18 mei.
Het thema is: Het oude Egypte.
Elke groep gaat rondom dit thema aan de slag. Er worden

Hoera!! Geslaagd!
De afgelopen weken was
groep 7 druk in de weer met
het verkeersexamen. Eerst de
theorie en daarna ook in de

verhalen verteld door een gastspreker en er komen kunstenaars in de

praktijk. Wij mogen trots

school.

melden dat álle kinderen
geslaagd zijn!

De kunstweek start
maandagochtend, 7 mei
om 8:45 uur met een
opening op het
schoolplein. Komt u dan
ook kijken?

De kunstperiode sluiten we af met een presentatieavond. Deze zal
op donderdag 17 mei plaatsvinden van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt
dan samen met uw kind komen kijken naar de gemaakte werken en
de sfeer op school.
Tevens bieden wij u de gelegenheid om tijdens deze avond het
topwerkje van uw kind te bemachtigen tegen een kleine
vergoeding.
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PAKJES EN BEKERS
De Lambertusschool heeft duurzaamheid hoog in
het vaandel staan. Dat houdt onder andere in dat we
proberen zuinig om te gaan met de natuur en
materialen en weinig proberen weg te gooien.
Het terugdringen van de hoeveelheid afval die de kinderen op school
produceren is hier een mooie volgende stap in. Na de meivakantie is het de
bedoeling dat alle kinderen voortaan gebruik maken van duurzame bekers
en flessen. Het gebruik van wegwerp (drink)pakjes is voortaan op school niet
meer toegestaan.
Wij vertrouwen erop dat u samen met uw zoon of dochter in de meivakantie
een goede, niet lekkende beker of fles aanschaft, mocht u die nog niet hebben.
Zo hopen wij samen met u en de kinderen te werken aan een duurzame toekomst!

KONINGSSPELEN
Vrijdag 20 april worden de Koningsspelen gehouden! De
opening is op het schoolplein. We doen met zijn alle het KvK dansje
FITLALA. Daarna gaan alle kinderen naar binnen om van een
heerlijk ontbijt te smullen! Geef a.u.b. een bord, beker en bestek
aan uw kind mee (voorzien van naam). Vanaf 10.00 uur beginnen
de sport- en spelactiviteiten.
Groep 1 t/m 4: activiteiten rondom de school
Groep 5 en 6: sportpark de Hoge Heide (Vlijmen)
Groep 7 en 8: fietsen naar verschillende (sport)verenigingen om activiteiten te doen. (u kunt aan de
groepsleerkracht vragen naar welke locaties de groep van uw kind gaat)








Er zijn geen kleedkamers/kluisjes beschikbaar, stop daarom alles in een grote tas met naam erop:
Zorg dat uw kind sportief gekleed is.
Zorg voor fijne schoenen er wordt ook gespeeld op (kunst)gras, groep 7/8 moeten ook gymschoenen
meenemen.
Zorg voor genoeg drinken en eten.
Een lunchpakketje (voor de groepen 5 t/m 8)
Géén geld, armbanden, horloges, kettingen e.d.
Er wordt veel zon verwacht, smeer uw kind thuis al goed in.
Belangrijk voor de kinderen:





Let op, wij zijn deze dag te gast op verschillende sportlocaties. Gedraag je netjes en sportief, zodat we
volgend jaar weer een beroep kunnen doen op deze verenigingen en vrijwilligers.
Werk met je groepje die dag goed samen en maak er een sportieve en leuke dag van voor iedereen.
Er zijn geen prijzen te winnen. Samen zorgen voor een leuke sportieve dag, maakt van ons allemaal
een winnaar.

De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur uit.
De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.15 uit.
Iedereen komt nog even in de klas om zijn/haar spullen te pakken en dan is het VAKANTIE!
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BUITENLESDAG 2018
Afgelopen dinsdag 10 april was het de nationale
buitenlesdag.
Leerkrachten in heel Nederland geven deze dag buiten les.
Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen,
maar het is ook nog eens heel leuk! Ook op de Lambertusschool
werd hard gewerkt in de buitenlucht!

KLEPPERMAN-DAGEN IN DE HEEMTUIN VAN HEUSDEN
MEIVAKANTIE 2018
Ze zijn niet meer weg te denken: de “Kleppermandagen” in de
heemtuin in vesting Heusden. Deze natuur-educatiedagen in de
meivakantie, nu op zondag 29 april en woensdag 2 mei.
Kinderen tussen de 3 en 10 jaar gaan dan weer enthousiast met hun
ouders spelenderwijs op verkenning uit in de natuur. In alle stilte
gebeurt daar heel veel. Nu de dagen langer worden en de
temperatuur hoger krijgen planten en bomen mooie bloemen en
lekkere vruchten. De kikkers, slakken, vissen en vogels voelen de lente
en worden actief. Ook mensen krijgen lentekriebels.
Deze natuur-educatiedagen beloven opnieuw bijzonder te worden.
Speuren naar de kleppers van de klepperman, witte uilen die grijze
muizen zoeken, vogels met hun prachtige veren, zonnige
schaduwdieren, de schapen met hun stevige wol….
Dat en nog veel meer staat op het programma. Het spel, de beleving en het samenwerken tussen
kinderen en hun begeleiders zijn de elementen die deze dagen tot een feest maken.
Op de kleppermandagen is er ’s middags vrije inloop tussen 12 en 4 uur. De dagen zijn bestemd voor
kinderen tussen 4 en 9 jaar, begeleid door (groot)ouders. Zij worden gehouden in de heemtuin de
Meulenwerf, Molenstraat, Heusden. Het is leuk om een fototoestel mee te nemen. Allemaal gratis…..en er
staat natuurlijk een bus voor een vrijwillige bijdrage !
Voor meer informatie: www.heemtuindemeulenwerf.nl

