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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
Sinterklaas en zijn Pieten zijn volop bezig in Nederland. Er worden

Koffieuurtje
Op woensdag 19

bezoekjes gebracht, surprises verzorgd en pepernoten gestrooid. Het is

december organiseren wij

een leuke en spannende tijd.

van 8:45 tot 9:30 uur weer

Aan het einde van deze week vertrekt de Sint weer naar Spanje en

een koffieuurtje. Wij stellen

doet de kerstperiode zijn intrede. Verderop in deze nieuwsbrief treft u

dit keer het onderwerp

nog een reminder aan voor de start.

“rapporten” centraal en

Deze nieuwsbrief staat weer boordevol interessante en
wetenswaardige stukjes, leest u mee?

wisselen hier graag met u
over van gedachten.

Wij wensen u veel leesplezier!

Volgende koffieuurtjes

Team Lambertusschool.

zijn op 27 februari en 22 mei.
Zet u ze vast in de agenda?

Kerstafette

EINDTOETS BASISONDERWIJS
Een tijdje geleden informeerden wij u al dat wij kritisch bekeken welke

Op maandag 10
december om 13:00 uur is

eindtoets basisonderwijs wij willen gebruiken op de Lambertusschool.

de opening van de

Iedere school is vanuit de overheid verplicht om een eindtoets af te

Kerstafette op het

nemen. De afgelopen jaren hebben wij steeds de eindtoets van Cito

schoolplein. U bent

gebruikt.

natuurlijk van harte

Met het team, directie en IB hebben wij alle eindtoetsen naast elkaar
gezet die op dit moment op de markt zijn, en de voor en nadelen

uitgenodigd!
De kerstafette is de

daarvan afgewogen. Ook hebben wij overleg gehad met collega’s van

periode voor de

andere scholen waar al gebruik gemaakt wordt van andere

kerstvakantie met alle

eindtoetsen.

activiteiten die we doen in

Onze keuze is gevallen op de IEP eindtoets. Wat houdt de IEP precies

de school en samen met
diverse instanties in

in?






De IEP wordt afgenomen in 2 ochtenden van 2 uur.
Er worden meerkeuze vragen gesteld (A, B, C, D kiezen) en open
vragen (zelf een antwoord formuleren).
De toets wordt afgenomen op papier. Er zijn diverse
aanpassingen mogelijk voor kinderen met een diagnose,
bijvoorbeeld dyslexie. Met ouders van kinderen waar dit van
toepassing is wordt dit in het ok gesprek voor de toets besproken.
De IEP is minder talig dan andere eindtoetsen en overzichtelijk in
elkaar gezet.

Haarsteeg. We maken
contact, ondernemen
activiteiten en bouwen
samen aan een sociaal en
leefbaar dorp.
Dit jaar doen we
activiteiten samen met
onder andere de KBO, De

Wilt u graag nog meer weten over de IEP? Neem eens een kijkje op:
https://www.toets.nl/voorouders

Deel en Reinier van Arkel.
Wij hopen op een fijne
samenwerking!
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ONS ONDERWIJS
Deze keer zijn er een aantal nieuwtjes te delen onder de kop “Ons onderwijs”.

Methode Engels
Na een periode van uitproberen met leerlingen en het team
hebben wij de keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor
onderwijs in de Engelse taal: Stepping Stones Junior. Stepping
Stones Junior sluit naadloos aan op Stepping Stones, één van de
meest gebruikte methodes in het voortgezet onderwijs. Bij Stepping
Stones Junior is veel ruimte voor het zingen van liedjes, spelen van
rollenspellen en andere uitdagende werkvormen. Op deze manier
krijgen de kinderen de taal op speelse wijze en in een veilige omgeving onder de knie.
Op dit moment wordt de methode besteld. Zodra deze geleverd is wordt de methode
geïmplementeerd in de groepen 1 tot en met 8. Let’s have some fun!

Studievaardigheden.
Studievaardigheden zijn vaardigheden als het lezen van
teksten, het gebruiken en lezen van tabellen, grafieken,
schema’s en kaarten. Ook leren de kinderen gebruik te
maken van het internet, bijvoorbeeld het vinden van een
goede zoekterm en het beoordelen van de betrouwbaarheid
van een bron. Ook het gebruiken van een atlas,
woordenboek en andere informatiebronnen komt aan bod.
Om een extra impuls te geven aan ons onderwijs
Studievaardigheden in de groepen 5 tot en met 8 hebben
wij nieuw, uitdagend materiaal aangeschaft van Pluswerk
Studievaardigheden aangeschaft.
Dit materiaal kan gebruikt worden voor de plusleerlingen die hier zelfstandig mee aan de slag kunnen,
maar ook leerlingen die extra instructie nodig hebben of in de basisgroep mee werken kunnen onder
begeleiding van de leerkracht werken met dit materiaal.

GROENE SCHOOLPLEINEN
Door de provincie Noord-Brabant is subsidie beschikbaar gesteld voor basisscholen om een groen
schoolplein in te richten. Op onze school is de afgelopen tijd hard gewerkt om een plan te maken zodat
we deze subsidie aan kunnen vragen.
Samen met de leerlingenraad is gekeken naar schoolpleinen. Wat doe je allemaal op een
schoolplein? Welke werkwoorden horen daarbij? (Spelen, klimmen, loungen, glijden enz). Daarna is
gekeken welke beelden bij deze werkwoorden horen. Waar kun je dan allemaal op klimmen? Hoe kun je
allemaal loungen?
De volgende stap was het intekenen van het plein. Wat zou waar
kunnen en hoe moet dat er dan uitzien? De kinderen willen graag een
plek waar je met je klas buiten kunt leren, maar ook tijdens de pauze
voorstellingen kunt geven of kunt loungen. Dit en nog vele andere
plannen zijn gemaakt en meegegeven aan een heuse ontwerper. Hij
gaat er een samenhangend plan van maken en dit kan ingediend
worden bij de provincie.
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ICT
De afgelopen schooljaren zijn er een aantal vernieuwingen geweest
op het gebied van ICT. De vaste computers die in de hal en in de
klassen stonden waren aan vervanging toe. Deze zijn nu losgekoppeld
en worden binnenkort afgevoerd.
Natuurlijk kan een school niet zonder ICT materialen. Daarom zijn er
laptops en tablets aangeschaft waar kinderen individueel of in groepjes
mee kunnen werken. Ook worden de schoolborden vernieuwd. De
borden die werken met een beamer zijn vervangen door verrijdbare
digiborden die zeer breed inzetbaar zijn.

NAMENS DE MR
In de MR is een vacature ontstaan voor een lid van de oudergeleding. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de beschrijving van de vacature en de
procedure om deze te vervullen. Komt u onze MR versterken?
Tevens is namens de MR het werkplan en het jaarverslag op de website
van de school geplaatst. U kunt het daar downloaden.

BIJLAGEN
Bij deze nieuwsbrief vindt u de volgende bijlagen:





Vacature oudergeleding MR
Flyer kerstmarkt Hart voor Haarsteeg, 14 december in De Steeg.
Flyer programma De Leest.
Brief oud-leerling voor project vanuit het Koning Willem I college.
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UPDATE VERKEERSCOMMISSIE
Wist u dat:










Er steeds meer ouders parkeren bij de Steeg en het laatste stukje naar school lopen?
Wij daar heel blij mee zijn!?
Dit al veel veiliger is voor de kinderen?
De bussen van Dikkertje Dap ook niet meer parkeren op
het schoolterrein?
We met Hart voor Haarsteeg, de gemeente en de politie
veel overleg hebben?
We aan het denken zijn over mogelijkheden om de Mari
van Eschstraat, tijdens breng en haaltijden, zo
verkeersarm mogelijk proberen te maken?
Wij dit graag met uw hulp willen gaan bereiken?
Wij snappen dat uw kind ook wel eens met de auto naar
school moet komen?
Wij dit graag op een zo’n veilig mogelijke manier willen
rondom de school?

NATUURLESSEN
De afgelopen weken hebben de kinderen weer veel geleerd met en over de natuur. Groep 1/2 weet
hoe een bloem er uit ziet en dat je ermee kunt verven. Groep 3 en 4 gingen naar De Deel en moesten
daar 10 opdrachten maken over de natuur. Groep 6 en 8 kreeg eerst informatie over hoe belangrijk poep
is en wat je daaraan af kunt lezen. Toen gingen ze naar De Deel om dit ook echt te onderzoeken. De
groepen 5, 7 en 7/8 volgen binnenkort.

