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BESTE OUDERS EN KINDEREN!

Pasen

De periode tussen de carnavalvakantie en de meivakantie is dit
schooljaar maar kort. Toch staan er nog een aantal leuke activiteiten op
het programma. Verder is er onder andere nieuws van het Scala Sport
en Beweegteam en over het verkeer rondom de school.
Over deze zaken en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Lambertusschool.

Pasen valt dit jaar in de
meivakantie. Wij besteden
hier op school wel
aandacht aan. Zo krijgen
diverse groepen een gastles
van Bill Banning, docent
godsdienst en
levensbeschouwing en de
identiteisbegeleider van

SOCIAL SCHOOLS
Het zal u niet ontgaan zijn dat DigiDuif
overgegaan is naar SocialSchools.
Voor meer informatie kunt u gaan naar: www.socialschools.nl. Daar
kunt u kiezen voor “support” en klikken op “3.0 ouders”. Hier vindt u
antwoord op allerlei veel gestelde vragen en informatie over hoe u
bijvoorbeeld verlof aan kunt vragen (Let op: dit kan net als bij DigiDuif
alleen vanaf de website en niet vanaf de app op uw telefoon).
Daarnaast willen wij alle ouders vragen om de het profiel van
SocialSchools te updaten en zichtbaar te maken. Op die manier kunnen
wij van alle ouders de gegevens zien en hebben wij ze altijd bij de hand
in geval van nood.

onze school.
Daarnaast willen wij met
de kinderen van groep 1 tot
en met 8 een paasontbijt
organiseren op donderdag
18 april.
Alle kinderen maken op
deze dag een ontbijt voor
een ander kindje in de klas.
Hoe dit precies in zijn werk
gaat wordt uitgelegd in een
SocialSchools bericht dat
later volgt. Zet u de datum
vast in uw agenda?

VERKEER RONDOM SCHOOL
Op de breng- en haaltijden van onze school is het druk op straat.

Bijlagen

Hierbij ontstaan soms gevaarlijke situaties. Om alle kinderen veilig van en
naar school te krijgen vragen wij u het volgende:
- Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school.
- Parkeer niet op de stoep, kinderen moeten hier veilig lopen. Parkeer
de auto niet tegenover de parkeervakken op straat, auto’s kunnen niet
veilig in en uit de parkeervakken komen.
- Parkeer de auto bij De Steeg en loop het laatste stukje naar school.
Informeert u ook de oppas, opa’s en oma’s? Op dit moment doen
zich regelmatig situaties voor die niet veilig zijn. Samen maken we het
verschil!




Flyer sport en bewegen.
Flyer kinderen bij
echtscheiding.
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TOEZICHT VOOR SCHOOL.
Wij zien dagelijks kinderen die vóór schooltijd komen spelen bij de school. Gelukkig gaat
dit vaak goed, maar het gebeurt ook dat het mis gaat. Wij willen u er op attenderen dat er
vanaf 8:30 uur toezicht is op het schoolplein. Voor die tijd en buiten de hekken vallen de
kinderen onder de verantwoording van de ouders. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen
niet te vroeg naar school komen?

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF
Na de voorjaarsvakantie hebben de kinderen een Sjors Sportief-Sjors
Creatief flyer gekregen. Daarop staan haast alle activiteiten voor het laatste
deel van dit schooljaar. De digitale versie vindt u als bijlage bij deze
nieuwsbrief. De informatie en inschrijving voor alle activiteiten kunt u vinden via
www.sjorssportief.nl

KONINGSSPELEN
Vrijdag 12 april doet de Lambertusschool weer mee aan de Koningsspelen! Dit jaar doen we NIET mee
met het Koningsontbijt. De kinderen eten dus thuis hun ontbijt en nemen fruit en voldoende drinken mee.
Om 8.45 uur houden we wel een opening op de speelplaats. We doen een warming up en een dansje.
Dit kan uw kind thuis ook oefenen, de Pasapas:
https://www.koningsspelen.nl/informatie/nieuws/zing-en-dans-je-mee-met-de-pasapas/
De groepen 1 t/m 4 blijven op school.
Er zijn veel ouders, opa’s of oma’s nodig om de spellen en groepjes te begeleiden. U kunt zich
opgeven bij de groepsmoeder van de klas. De kinderen zijn gewoon om 12.00 uur uit.
De groepen 5 en 6 gaan naar sportpark de Hoge Heide in
Vlijmen. Ook daar zijn veel hulpouders nodig om te rijden en te
begeleiden. Als u zich nog niet heeft opgegeven kan dat bij de
klassenmoeder van de groep.
De groepen 7 en 8 gaan rondfietsen langs verschillende
verenigingen.
Groep 7 gaat: bowlen, dansen, volleybal en hockey
Groep 7/8 gaat: bootcamp, badminton, selfdefence en voetbal
Groep 8 gaat: paardrijden, korfbal, dansen en voetbal





Groep 1 t/m 4 zijn om 12:00 uur uit.
Groep 5 t/m 8 hebben continurooster van 8.45 uur tot 14.15 uur.
We doen NIET mee met het Koningsontbijt.
De kinderen moeten dus thuis eten, nemen voldoende drinken, fruit en een lunchpakketje mee.
Het wordt een sportieve dag!

