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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De afgelopen weken hebben er weer veel leuke en leerzame
activiteiten op het programma gestaan. Er is nieuws vanuit groep 5,
onze verkeerscommissie en de onderbouw.
Over deze zaken en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Lambertusschool.

JUBILEUM
Wij feliciteren juf
Charlotte van harte met
haar jubileum! Ze werkt al
25 jaar bij Stichting Scala.
Wij boffen met onze
betrokken en kundige
collega en wensen haar

INZET STAGIAIRES

nog vele jaren werkplezier!

Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief meldden heeft onze stagiaire Lisa
afscheid genomen in groep 4. Zij heeft de overstap gemaakt naar
groep 7 van juf Floor. Vanaf deze week loopt zij daar iedere maandag
en dinsdag stage.
Op dit moment doet Claudia haar LIO stage in groep 5. Na de
carnaval gaat zij ondersteuning geven in de onderbouw. Daar komen
langzaam aan wat meer kinderen in de groepen. Claudia gaat daar 4
ochtenden in de week extra handen in de klas bieden.

GROEP 5
Groep 5 gaat meedoen met het project
“Scoor een boek”. In samenwerking met de
bibliotheek en RKC. 5 februari t/m 9 april.
5 februari: De aftrap
De leesconsulent komt in de groep uitleg
geven over het project.
26 februari: De rust
De leesconsulent komt opnieuw in de klas om
met de leerlingen te praten over de gelezen

Bijlagen

boeken.





9 april: Fluitsignaal
In april is het, na 9 weken boeken ‘scoren’, tijd om écht te gaan scoren
op het sportveld. Daar maken we ook bekend hoeveel boeken de
scholen gezamenlijk gelezen hebben. Op het veld gaan de leerlingen in
anderhalf uur tijd langs verschillende sportonderdelen en proberen daar
als klas de meeste punten te scoren. De winnende groep krijgt natuurlijk
een prijs!

Flyer de Leest Kids.
Flyer ANWB Streetwise
Info brief sport en
beweeg team
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VANUIT DE VERKEERSCOMMISSIE:
Verkeersveiligheid rondom school.
22 en 24 januari hebben kinderen uit groep 6 en 8 gekeken naar
de verkeersveiligheid rondom school. Samen met de politie werd er
gelet op het verkeer tijdens de breng- en haaltijden.
De kinderen deelden dikke duimen uit aan iedereen die op een
veilige manier op school kwam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
parkeren bij de Steeg, lopen op de stoep etc.
De reacties waren erg positief.

ANWB Streetwise
Donderdag 28 februari komt ANWB Streetwise op onze school.
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in
de bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar het is belangrijk dat ze zelfstandig aan het verkeer
leren deelnemen.
Om kinderen dan ook beter te leren omgaan met het drukker verkeer, heeft de ANWB het programma
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat
zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen.
Professionele instructeurs komen een ochtend
naar de school en geven in iedere groep
verkeerstrainingen op maat. Ook heeft de ANWB
tips voor ouders, als ouder wil je er immers ook
aan bijdragen om je kind veilig te leren omgaan
met de gevaren in het verkeer.
Let op:
De Mari van Eschstraat zal deze ochtend
afgesloten zijn voor auto's.
De kinderen van groep 7 en 8 moeten deze ochtend op de fiets naar school. de fiets hebben zij nodig
voor opdrachten op het schoolplein.
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VVE ACTIVITEIT
Op maandag 25 februari wordt er weer een VVE activiteit georganiseerd. VVE staat voor Vroege- en
Voorschoolse Educatie. De kinderen van de peuterspeelzaal en de kinderen uit de groepen 1 en 2 gaan
samen aan de slag met een dansactiviteit. Wij wensen ze alvast veel plezier!

NATUURLESSEN OVER DE WINTER.
Dieren hebben het in de winter moeilijk. Hoe zorgen ze er toch
voor dat ze de winter overleven?
In groep ½ is er gewerkt vanuit een prentenboek over dieren in
de winter. De kinderen hebben veel geleerd over winterslaap,
trekvogels en wintervacht. De mol houdt geen winterslaap, maar
legt wel een soort wintervoorraad aan. Dieren in het echt blijven
toch het mooist, daarom vonden de kinderen de mollen die ik bij
me had heel interessant.
In de groepen 3 en 4 kwamen er nog een aantal proefjes bij.
De kinderen mochten onderzoeken waarom eenden en andere
dieren het niet koud krijgen. Hoe ze dat gedaan hebben…….dat
weten ze vast nog wel!

