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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
We hebben een mooie start gemaakt met 2019. Wij wensen iedereen
veel geluk en gezondheid toe voor dit jaar en maken er graag samen
met u een leerzaam en gezellig jaar van.
De komende periode staat in het teken van de Midden cito toetsen,
er wordt weer data verzameld voor swPBS en worden er door diverse
groepjes leuke en leerzame activiteiten ondernomen.
In deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Lambertusschool.

OPROEP!!
De evenementen
commissie “Hart voor
Haarsteeg” is op zoek naar
mensen die de
kindercarnaval op
zondagmiddag 3 maart in
De Steeg willen organiseren.
Ook zoeken wij
vrijwilligers om die
zondagmiddag te helpen

UITSLAG VERKIEZINGEN MR
Onlangs zijn er verkiezingen gehouden voor de
oudergeleding van de MR. Vrijdag 18 januari was de laatste dag dat er
stembiljetten ingeleverd konden worden. Inmiddels zijn de stemmen
geteld en is gebleken dat Kimberley O’Connor is gekozen als lid
oudergeleding. In de eerstkomende vergadering zal zij het stokje
overnemen van Ine van Delft.
Kimberley succes gewenst! We hebben Ine uiteraard hartelijk
bedankt voor haar inzet!
Namens de MR,
Martijn van Esch
Voorzitter MR Lambertusschool

INSCHRIJFOCHTEND
Vorige week woensdag was de inschrijfochtend op onze school. Wij
waren blij dat we zoveel ouders mochten verwelkomen op onze school.
We hebben het een en ander verteld over onze school en hebben een
rondleiding gegeven.
Mocht u uw kindje nog in willen schrijven voor het schooljaar 20192020, dan kan dit nog in de maand januari. Als er geen bijzonderheden
zijn kunt u formulieren halen bij Angelique in de onderbouw. Mocht u
vragen hebben dan kan dit altijd via Angelique of via Corien. U kunt
dan even bellen naar school of een mail sturen naar
info@lambertusschool.nl.

bij deze activiteit.
Wil jij je de komende
carnaval hiervoor inzetten?
Voor vragen en
aanmeldingen kun je
mailen naar:
heljodehart@hotmail.com
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UPDATE VERKEERSCOMMISSIE
Beste ouders,
Ook namens de verkeerscommissie de allerbeste wensen. Ook wij gaan in het nieuwe kalenderjaar
weer hard aan de slag om de verkeerssituatie rondom de Lambertusschool te verbeteren.
Zo staat er in de maand januari weer een vergadering gepland met de gehele verkeerscommissie
(politie, gemeente, Hart voor Haarsteeg, leerkrachten en een aantal ouders).
Omwonenden van de Lambertusschool zijn inmiddels ingelicht over een mogelijke aanleg van een
officieel zebrapad.
De voorbereidingen voor het verkeersexamen van groep 7 zijn weer in volle gang. In de maand april
zal deze plaatsvinden.
Mocht u tips of ideeën hebben hoe wij de verkeersveiligheid rondom de school nog meer kunnen
optimaliseren. U kunt dan een mail sturen naar danielle.tausch@scalascholen.nl en/of
loes.van.diesen@scalascholen.nl . Wij zijn hier erg blij mee.

STAGIAIRES
De eerste helft van ons schooljaar is alweer voorbij. Onze stagiaires gaan daarom afscheid nemen van
hun huidige groepen. Bo en Esther uit de groepen 7/8 en 8 gaan vertrekken van onze school. Zij zijn derde
jaars Pabo studenten en doen in de tweede helft van het jaar hun minors, kleine opleidingen binnen hun
Pabo opleiding.
Lisa neemt afscheid van groep 4 en gaat naar een groep in de bovenbouw. Welke dat zal zijn wordt
nog gecommuniceerd.
Claudia start volgende week met haar blokstage in groep 5, deze zal duren tot aan carnaval vakantie.
Zij neemt in deze weken volledig de groep over terwijl de eigen leerkracht buiten de klas andere taken
uitvoert. De groepsleerkracht blijft eindverantwoordelijk en is op de achtergrond altijd aanwezig om te
ondersteunen en te helpen.

SCHOOLTIJDEN
Vanuit het team en de ouders van de Lambertusschool bestaat de wens om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn wat betreft onze schooltijden. De huidige schooltijden zijn al lang zoals ze nu zijn en het
laatste onderzoek hiernaar is al een aantal jaren geleden. Hier is een commissie voor opgericht die in
nauwe samenspraak met de MR een tijdpad heeft uitgezet voor dit onderwerp.
Op 4 februari krijgt u een uitleg op papier mee over de schooltijden. Wat houdt het allemaal in en
welke mogelijkheden willen we onderzoeken.
Op 6 februari is er een extra koffieuurtje om 8:45 uur om vragen die opgekomen zijn te beantwoorden.
Op 11 februari krijgt u een enquête op papier, waarin wij uw mening vragen over de schooltijden. Wij
willen deze enquête graag binnen week terug.
In de eerstvolgende MR vergadering van 13 maart wordt de uitslag van de enquête besproken en
worden volgende actiepunten uitgezet. Daarna wordt u geïnformeerd over de uitslag van de enquête en
welke vervolgstappen er eventueel worden ondernomen.
Zet u de datum van het koffieuurtje nu alvast in uw agenda?

