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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De meivakantie staat voor de deur als deze nieuwsbrief bij u
aankomt. De afgelopen periode is er weer veel ondernomen in en om
de Lambertusschool.
Zo heeft groep 7 meegedaan aan het verkeersexamen, scoort groep
5 een boek en zijn er weer interessante natuurlessen gegeven.
Over deze zaken en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier!
Team Lambertusschool.

Reminder.
Aanstaande vrijdag, 19
april, hebben de groepen 5
tot en met 8 een
continurooster. Zij zijn om
14:15 uur uit.
Denkt u aan een
lunchpakket en voldoende
drinken?

Save the date

COMMUNICANTEN
De communicanten van de
Lambertusschool zitten midden in de
voorbereiding van hun communie.
Zo zijn ze vorige week brood gaan
bakken bij Bakkerij Pieter Vermeulen.

De groepen 1 tot en
met 8 gaan op 17 juni
op schoolreis.
De groepen 1-2 gaan
met de auto op pad,
de groepen 3 tot en
met 8 gaan met de bus.
Verdere info volgt later!
Brandoefening
Op 2 april deden wij
een brandoefening. Wij
hebben deze
geëvalueerd en zijn trots
op het resultaat.
De leerlingen waren
allemaal snel buiten en
onze BHV’ers hebben
hun taak goed
uitgevoerd.

De kinderen doen hun

1e

H

Communie op zondag 23 mei om
10:30 uur in de kerk in Haarsteeg. U
bent van harte welkom!
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SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 7, woensdag 8 en donderdag 9 mei is onze
schoolfotograaf, Arold van der Aa weer op school. In de bijlage
vindt u het schema wanneer de verschillende groepen aan de
beurt zijn en wanneer broertjes en zusjes foto’s gemaakt kunnen
worden.

DE PEUTERSPEELZAAL KOMT ER BIJ!
Het heeft even geduurd maar inmiddels zijn alle benodigde vergunningen voor de
verhuizing van peuterspeelzaal Grote Ikke naar de Lambertusschool binnen.
Dat betekent dat vanaf 6 mei a.s. peuterspeelzaal Grote Ikke in de Lambertusschool is
gevestigd.
Deze week begint de peuterspeelzaal met de voorbereidingen en deze worden voor het
einde van de meivakantie afgerond.
De pedagogisch medewerkers hebben in de komende week diverse leuke activiteiten
gepland waarmee ze de peuters langzaam zullen voorbereiden op de a.s. verhuizing naar
de nieuwe locatie.
Op donderdag 18 april worden er al wat spullen overgebracht naar de nieuwe locatie.
Wij hebben er veel zin in!

SCOOR EEN BOEK
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 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!
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NATUURLESSEN
De groepen 7 en 8 kregen bezoek van
een imker. De imker wist heel veel en
boeiend te vertellen en had veel om te
laten zien.
Hierna gingen de kinderen zelf een
bijenhotel maken.

WIST U DAT….





Groep 7 de afgelopen weken meedeed met het
landelijk verkeersexamen?
Zij daarvoor een theorie en een praktijk deel
deden?
Zij donderdag de uitslag krijgen?
Wij hartstikke trots zijn op hoe hard zij gewerkt
hebben?









Onze school in de bovenbouw voorzien is van een mooie nieuwe verflaag?
Wij heel blij zijn met het resultaat?
Wij de servicedienst hartelijk willen bedanken voor hun geweldige inzet?




Er heel veel spullen in de “gevonden voorwerpen bak” belanden?
Wij deze bakken op donderdag en vrijdag voor de meivakantie uitstallen in het
theater/speelzaal?
Dat alle spullen die blijven liggen in de kledingbak voor de school gedoneerd worden?


Bijlagen:


Groep 8 deze week de eindtoets basisonderwijs gedaan heeft?
Wij op onze school de eindtoets Iep doen?
De kinderen heel hard gewerkt hebben en wij erg trots op hen zijn?

Brief schoolfotograaf 2019.
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BEDANKT!
Op 12 april jl. hebben alle kinderen genoten van fantastische
Koningsspelen. We willen dan ook iedereen bedanken die hieraan zijn of
haar steentje heeft bijgedragen. Zowel op school, bij de groepen 1 t/m 4 als
op de sportparken in Drunen en Vlijmen bij de groepen 5 en 6. Dit laatste
uiteraard ook namens het organiserend Scala Sport & Beweegteam.
Tevens namens het S&B team een speciaal dank je wel voor alle
vrijwilligers en professionals van onderstaande sport- en beweegaanbieders, die veel van onze groep 7 en
8 leerlingen hartelijk hebben ontvangen voor een mooi sportief programma vol uitdagende clinics. Denkt
u eens aan deze aanbieders, wanneer u op zoek bent naar een sportieve vrijetijdsbesteding voor een van
uw gezinsleden.
Atletiekvereniging DAK, Korfbalvereniging NDZW, Hockeyverenigingen MHCD en VMHC,
Tennisverenigingen LTC de Klinkaert, TV Heusden en LTC de Hooge Heide, Voetbalverenigingen RKDVC,
de Vlijmense Boys, VV Haarsteeg en HHC 09, Handbalverenigingen Avanti en SC Elshout, De
Skeelervrienden Drunen, Wielerclub Vlijmen, Topfit Drunen, Total fit Vlijmen, Turnverenigingen SHJ en Inion,
Badmintonverenigingen BC Drunen en BC Orbit 2001 Vlijmen, Jeu de Boules vereniging Batârd in Drunen
en Jeu de Boules vereniging Heusden, Dansaanbieders de Aleph, dansstudio UrbanStylz, dansschool Kix
en Studio Max, manege Ars Longa, Honk- en softbalvereniging The Gryphons, Koenoss Sporting
Freerunnen, Selfdefence van Dinther, Judoclub Drunen, Kickboksen Drunen, Volleybalvereniging Minerva,
Bowling De Hoge Heide en indoor Soccerhome.

