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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
We zijn met alle groepen bezig met de kinderboekenweek, we

Zelfstandige kinderen.
De herfstvakantie staat

genieten van de laatste warme dagen van het jaar en werken hard aan

voor de deur. De eerste

mooie resultaten. Kortom, onze school staat niet stil! In deze nieuwsbrief

periode van het schooljaar is

informeren wij u graag!

alweer voorbij.
Om de zelfstandigheid

Wij wensen u veel leesplezier!
Team Lambertusschool.

van alle kinderen te
bevorderen en om lekker snel
te kunnen starten met onze
(mid)dag, vragen wij alle

AVANS HOGESCHOOL SOCIAL WORK
Afgelopen dinsdag 9 oktober zijn er leerlingen langs geweest van de Avans
Hogeschool opleiding Social Work. Zij hebben met een aantal kinderen
gesproken over wat er leeft in het dorp Haarsteeg. Zij hebben hierover ook
een bericht voor onze ouders. Zie ook de flyer in de bijlage.

ouders van de groepen 3 tot
en met 8 om na de
herfstvakantie afscheid te
nemen bij de schoolpoort.
Van de ouders van
kinderen uit de groepen 1 en

“Beste ouders,
Wij, studenten Social Work en Werkplaats De Gruyter, werken samen met
Hart voor Haarsteeg om initiatieven te bedenken voor een levendig dorp.
Hierbij hebben wij u en uw mening nodig. Daarom nodigen wij u van harte
uit om onder het genot van een drankje ideeën uit te wisselen over uw
dorp. Dit vindt plaats op maandag 29 oktober om 20:00 uur in buurthuis
‘De Haarstek’ (Pater van den Elsenstraat 25a).

2 vragen we om afscheid te
nemen bij de deur.
De ouders van kinderen
die nieuw zijn op school
mogen de eerste paar
weken mee naar binnen en
bouwen dit in overleg met de
leerkracht zo snel mogelijk af.

Aanmelden kan via de inschrijflijst, aanwezig op de Lambertusschool,
buurthuis ‘De Haarstek’, of via LGSdegruyter@gmail.com onder het
onderwerp ‘Aanmelding 29 oktober’. U kunt zich aanmelden tot en met
donderdag 25 oktober.
Wij hopen u allen te ontvangen deze avond.
Met vriendelijke groeten,
Studenten Social Work en Werkplaats de Gruyter.”

BIJLAGEN
Bij deze nieuwsbrief vindt u een aantal bijlagen.



Flyer Hanze Hogeschool Social Works
Buitenavonturenboek Heusden.

Mocht u de leerkracht
willen spreken dan kunt u
natuurlijk altijd binnen lopen
of een afspraak maken!
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ANWB LICHTBRIGADE OP SCHOOL.
De wintertijd staat weer voor de deur, op 29 oktober gaat de klok een uur achteruit. De avonden
worden korter en donkerder. Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar in het verkeer, zeker als de verlichting
niet in orde is. Met fietsverlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met 20%. Omdat veel
leerlingen iedere dag fietsen is fietsverlichting erg belangrijk!
Daarom doen wij op 30 oktober mee aan de ANWB
fietsverlichtingsactie! De fietsverlichting wordt dan door
medewerkers van de ANWB gecheckt, maar ook andere
veiligheidsaspecten zoals de remmen en de zadelhoogte.
Wat kunt u doen?



Zet de fietsverlichtingsactie alvast in uw agenda.
Zorg dat uw kind op de actiedag, 30 oktober, met de fiets
naar school komt.

VAN ONZE LEERLINGENRAAD
Hoi allemaal,
De nieuwe Leerlingenraad heeft weer goede ideeën én twee nieuwe leden. De twee nieuwe leden
zijn Jayden en Renske uit groep 6. Wij hopen dat ze leuke en nieuwe ideeën hebben.
Voorzitters:

Overige leden:

Zoë en Maarten

Merle, Joeri, Romee en Quin

Co voorzitters:

Nieuwe leden:

Joep en Fleur

Jayden en Renske

De vrienden van de Lambertus:
De ‘Club van 50’ gaat veranderen
in ‘De vrienden van de Lambertus’.
De vrienden van de Lambertus
houdt in:
Iedereen (bedrijven, ouders, familie,
vrienden etc.) die de school wil
sponsoren kan dat doen door 3 jaar
lang 50 euro per jaar te betalen. Met
dat geld kunnen wij voor de school
nieuwe materialen bestellen en we
gaan het gebruiken voor het
opknappen van het schoolplein.
Binnenkort krijgt u meer informatie van
ons. Wij hopen dat wij als
Leerlingenraad veel ‘Vrienden van de
Lambertus’ mogen verwelkomen.
Groetjes van de Leerlingenraad!
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PEUTERSPEELZAAL GROTE IKKE.
Zoals u ongetwijfeld weet gaat peuterspeelzaal Grote Ikke verhuizen naar de Lambertusschool. De
peuters krijgen in de ochtenden een eigen ruimte binnen de kleuter groepen. Dat biedt veel
mogelijkheden tot samen werken en samen spelen. De overgang van peuterspeelzaal naar basisschool
zal daardoor heel soepel en natuurlijk verlopen. Het team én de kinderen kunnen van en met elkaar
leren. In de loop van december hopen we u nader te kunnen informeren over de aanstaande verhuizing.

ONS ONDERWIJS
Op de Lambertusschool vinden we het ontwikkelen van talent belangrijk. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig
met de keuze van een nieuwe zaakvakmethode, waarbij we goed kijken of kinderen hun verschillende
talenten kunnen ontwikkelen. Ook tijdens andere lessen wordt hier aandacht aan besteed. Juf Annette
heeft bijvoorbeeld de afgelopen 6 weken een fotocursus gegeven in groep 6. De komende tijd zal zij ook
in andere groepen de cursus verzorgen.
“Het is tegenwoordig heel makkelijk om ergens een foto van te maken en deze vervolgens te
uploaden op een sociaal netwerk. Maar hoe maak je een leuke foto, waar moet je op letten…. Dit zijn
onderdelen van de cursus, zoals ook Panorama shot, kader, close-up, vogelvlucht en kikkerpersectief????
Fun foto’s zijn ook altijd leuk.
Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op www.lambertusschool.nl
https://myalbum.com/album/uQdIHqFomwPn en https://myalbum.com/album/7tv2OAzcinoz en bekijk
het resultaat van de cursus (in 2 delen). De kinderen hebben veel plezier beleefd en ook nog wat geleerd!
Wat wil je nog meer!!!”

