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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De school bruist van de activiteiten! Er worden natuurlessen

Reminder!!
Aanstaande dinsdag, 2

gegeven, nieuwe methoden worden uitgeprobeerd en de

oktober, zijn alle kinderen om

voorbereidingen voor de Kinderboekenweek zijn in volle gang.

12:00 uur uit. Er is deze dag

Ondertussen gaat ook het harde werken gewoon door. In deze

dan ook geen TSO. Wij

nieuwsbrief informeren wij u graag over het wel en wee van onze school.

wensen alle kinderen een
hele fijne middag! De

Wij wensen u veel leesplezier!

volgende dag, woensdag 3

Team Lambertusschool.

oktober zijn de groepen 1 tot
en met 4 vrij.
Hieronder vindt u een lijstje

ONS ONDERWIJS
We zijn gestart met het uitproberen van Faqta. Deze methode is een
methode die vakoverstijgend is. Dit houdt in dat, waar we eerst apart
geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek gaven, dit nu samen in
één methode is opgenomen. Dit zorgt voor een rijke leerlijn van thema’s.
Daarnaast wordt tijdens deze thema’s gewerkt aan de zogenaamde
21ste eeuws vaardigheden. In de bijlage vindt u een flyer van deze
methode. Als we een aantal thema’s hebben geprobeerd zullen we
Faqta evalueren.
Wilt u meer leren over de 21ste eeuws vaardigheden? Kijk eens op:

met vrije dagen van dit jaar.
-2 okt: 1-8 middag vrij
-3 okt: 1-4 vrij
-12 okt: 5-8 continu
-31 okt: 1-8 vrij
-6 dec: 1-4 vrij, 5-8 continu
van 10:00 tot 15:30 uur
-21 dec: 5-8 continu
-24 jan: 1-8 middag vrij
-25 jan: 1-4 vrij

https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-

-1 mrt: 5-8 middag vrij

eeuwse-vaardigheden/

-26 mrt: 1-8 middag vrij
-12 apr: 5-8 continu
-19 apr: 5-8 continu
-29 mei: 1-8 vrij
-5 juli: 5-8 middag vrij
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GEZOND ETEN OP SCHOOL.
Fruitbeleid op de Lambertusschool.
Wij voeren op onze school een zogenaamd fruitbeleid. Dit houdt in dat we met leerkrachten, ouders
en kinderen samen werken aan gezond eten en minder afval.
Alle kinderen eten hun fruit in de klas. Enig fruitafval wordt daar ook gescheiden en weggegooid.
Hierdoor verdwijnen de afvalbakken op het schoolplein. Dit is fijn omdat we daardoor een stuk minder last
van wespen hebben. Als reminder staan hieronder de afspraken nog eens op een rij.






Geen pakjes. We nemen geen pakjes mee naar school, iedereen
gebruikt een duurzame fles of beker. Ook de zakjes van knijpfruit
vallen onder de pakjes. Zo verkleinen we samen de afvalberg.
Fruit eten. Tijdens het fruit moment in de ochtend nemen de
kinderen fruit, groenten of, als het niet anders kan, een gezonde
boterham of cracker mee. Ook dit nemen we mee in een
duurzaam bakje.
Gezonde lunch. Als kinderen overblijven nemen ze geen koek of
snoep mee in hun broodtrommel.
Trakteren. We proberen zo gezond mogelijk te trakteren.
Inspiratie nodig? Kijk eens op de volgende sites:
http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.laurasbakery.nl/25-leuke-en-gezondekindertraktaties/

WELKOM OP ONZE SCHOOL
Met plezier stellen wij 2 nieuwe collega’s aan u voor. Nikki Heesakkers is de leerkracht die juf Simone
vervangt zolang zij afwezig is. Cindy Luiken is de onderwijsassistente van de rekenklas, zij is iedere
maandag ochtend op onze school te vinden.
Hoi Allemaal,
Mijn naam is Nikki Heesakkers. Ik ben 24 jaar en ik woon in Rosmalen. Ik ben een
hele gezellige en behulpzame juf die graag zingt, leest en schrijft. Twee jaar
geleden ben ik aan de Pabo in ’s-Hertogenbosch afgestudeerd. Mijn specialiteit ligt
bij “het jonge kind”. Dit betekent dat ik gespecialiseerd ben in het lesgeven aan de
onderbouwgroepen. Hierbij vind ik het erg belangrijk dat wij samen op een
plezierige en veilige manier kunnen spelen en leren. Ik hoop de komende periode
dat jullie niet alleen heel veel van mij kunnen leren, maar dat ik ook heel veel van
jullie mag leren!
Vanaf maandag 1 oktober zien jullie mij vier dagen in de week. Kom gerust eens binnen lopen om
kennis te maken!
We zien elkaar snel!
Groetjes, Nikki
Beste ouders,
Mijn naam is Cindy Luiken en ik ga werken in de rekenklas. Hier zal ik op de
maandagochtend zijn en de andere dagen op het Kompas in Nieuwkuijk.
Ik heb in het verleden al ervaringen opgedaan als onderwijsassistent op het
regulier onderwijs, het SBO en een cluster school. In Nieuwkuijk woon ik samen met
mijn vriend en hondje, waar ik in mijn vrije tijd graag mee wandel.
Tot ziens! Cindy.
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VERLOF AANVRAGEN
Het komt wel eens voor dat u verlof aan wil vragen voor uw kind. Tot
nu toe waren er diverse manieren om dit te doen. Om een makkelijk
hanteerbaar en voor iedereen duidelijk beleid te voeren brengen wij dit
terug tot één manier.
Voortaan kunt u verlof alleen nog aanvragen via Digiduif. Als u inlogt
op de desktop versie van Digiduif (Let op! Op de mobiele versie op uw telefoon wordt verlof aanvragen
niet weergegeven.), vindt u daar het kopje “Verlof aanvragen”. Daar kunt u de aanvraag invullen en een
korte toelichting geven voor het aangevraagde verlof. Dit komt dan automatisch bij de directie terecht
en zij toetsen of het verlof kan worden toegekend. Mochten wij nadere informatie van u nodig hebben
dan nemen wij uiteraard contact met u op.

NATUURLESSEN
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen werkt juf Mariëlle sinds dit schooljaar op
basisschool Jongleren in Drunen. Gelukkig mochten wij haar ook nog inzetten en maken wij volop gebruik
van haar talent en expertise op het gebied van duurzaamheid en natuur. Hieronder een kleine impressie.

BIJLAGEN
Bij deze nieuwsbrief vindt u een aantal bijlagen.







Avontuurlijk leren met Faqta.
Flyer Cultoer 2018
Flyer Spelen met muziek 18-19 Lambertusschool
Flyer de Leest Kids
Flyer Heemkundekring
Flyer Kleppermandagen

