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BESTE OUDERS EN KINDEREN!
De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. Dit is een
leuke periode met allerlei activiteiten zoals de kunstweken, de
schoolreis, schoolkamp van groep 8 enzovoort. Kortom, de school bruist!
Over deze zaken en nog veel meer leest u in deze nieuwsbrief.

Presentatie kunstweken.
Op dit moment zitten wij op
school midden in de
kunstweken. Alle klassen
werken aan het thema
“water”. Er worden lessen
gegeven die variëren van de

Wij wensen u veel leesplezier!

Hollandse Waterlinie en de

Team Lambertusschool.

Deltawerken, tot drijven en
zinken.
De kinderen kijken naar en

PESTEN.
Wij willen er als school, samen met ouders en kinderen, voor zorgen

maken kunst dat bij dit thema
hoort. Omdat wij trots zijn op
wat de kinderen allemaal

dat ieder kind zich veilig en fijn voelt. Helaas krijgen wij soms signalen dat

doen, willen wij u graag

kinderen andere kinderen pesten. Dit is onacceptabel en

uitnodigen om het werk van de

grensoverschrijdend gedrag.

kinderen te komen

Op school besteden wij regelmatig aandacht aan pesten. We
praten er met kinderen over en leren hen de gedragsregels van swPBS
om op een fijne manier met elkaar om te gaan.
Wij vragen aan ouders en kinderen om dit thema ook buiten school
bespreekbaar te maken. Veel signalen die wij opvangen gaan over
voorvallen buiten schooltijd waar wij geen invloed op hebben. Samen
met u als ouder kunnen wij zorgen dat geen enkel kind gepest wordt en
geen enkel kind pest.

bewonderen.
Op dinsdag 28 mei bent u
van harte welkom op onze
school. Van 18:30 tot 19:15 uur
kunt u in de school alle werken
van de kinderen komen
bekijken.
Voor een goede
doorstroming verdelen we de
ouders en kinderen over de
diverse ingangen van de

SCHOOLJAAR 2019-2020
Op maandag 3 juni wordt de groepsindeling en zover als mogelijk
personele bezetting voor het schooljaar 2019-2020 met u gedeeld.
Om u de gelegenheid te geven om hier vragen over te stellen is er

school. Iedereen komt binnen
via de poort van de
bovenbouw. De kinderen en
ouders van groep 1-2-3 kunnen
daarna binnenkomen bij de

op woensdag 5 juni rond 9:15 uur, na het uitzwaaien van groep 8, een

deur van de kleuters. De

koffieuurtje. U kunt dan binnen lopen om onder het genot van een kopje

groepen 4-5-6 kunnen

koffie te praten over het komende schooljaar en eventuele vragen te

binnenkomen bij de deur bij

stellen.

het kantoor van Corien. De
groepen 7-8 kunnen
binnenkomen bij de deur van

REMINDER VERLOF AANVRAGEN

de bovenbouw.
Bezoekers vragen wij een

Als u verlof aan wil vragen voor uw zoon of dochter kan dit alleen via

vrijwillige bijdrage van €1,- die

een vaste computer of laptop, niet via de app op uw telefoon. Op onze

ten goede komt aan de kunst

website http://www.lambertusschool.nl/handigheidjes/verlof-

en cultuur educatie komend

aanvragen/ vindt u een handig stappenplan.

jaar. De kinderen zijn uiteraard
gratis!
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Alle leerlingen van groep 8 hebben de verplichte eindtoets gemaakt. Dit jaar is er voor het eerst
gekozen voor de Iep toets, wat goed bevallen is. De Iep eindtoets meet de verplichte vaardigheden
lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft o.a. informatie over het advies van het voortgezet
onderwijs.
De leerlingen van groep 8 hebben er hard en geconcentreerd aan gewerkt. Als school hebben we
een score van 81 gehaald, wat voldoende is voor onze school. Uiteraard zijn we hier heel blij mee.
De scores die de leerlingen kunnen behalen liggen tussen de 50 en de 100. In onderstaande
afbeelding is te zien hoe de punten verdeling is.

De leerlingen hebben eind groep 7 op school een preadvies voor het voortgezet onderwijs gekregen
en halverwege groep 8 is er een definitief advies gegeven. Deze adviezen worden gebaseerd op
methode afhankelijke en onafhankelijke toetsen en daarnaast wordt er gekeken naar werkhouding,
motivatie en inzet.
Ook uit de eindtoets komt een advies. Als het advies van de Iep hoger is dan het schooladvies, wordt het
advies heroverwogen en eventueel bijgesteld. Als het advies van de Iep lager of gelijk is aan het
schooladvies dan blijft het schooladvies staan.
Wij hebben het vertrouwen in dat onze leerlingen van groep 8 op een passende school zijn
aangenomen en wensen ze alvast veel succes op het voortgezet onderwijs. Maar eerst gaan ze zich
voorbereiden op de musical en genieten van het schoolkamp.

SCHOOLREIS
Op maandag 17 juni gaan de groepen 1 tot en met 8 op schoolreis.
De groepen 1 en 2 gaan naar Puk en Muk. De leerkrachten van groep 1 en 2 zorgen dat de ouders
van deze groepen informatie krijgen over het vervoer, de spulletjes die de kinderen mee moeten nemen
en de tijden. Dit volgt in een aparte SocialSchools.
De groepen 3 tot en met 8 gaan naar Bobbejaanland. Zij gaan met de bus. Het is belangrijk dat de
kinderen deze dag om 8:45 uur in de klas zijn. Zodra alle kinderen aanwezig zijn lopen wij naar Roy’s Diner.
Vanaf 9:00 uur vertrekken daar de bussen. Komt u ons uitzwaaien?
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 moeten deze dag een tas meenemen met voldoende
eten en drinken voor de dag. Energy drink mag niet. Laat sieraden, telefoons en andere dure zaken thuis,
ook geld is niet nodig deze dag. Iets lekkers te snoepen mag natuurlijk, het zou fijn zijn als de kinderen
dingen meenemen die ze met hun klasgenootjes kunnen delen.
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VAKANTIEROOSTER 2019-2020
De volledige kalender voor het komende schooljaar is nog in ontwikkeling, maar hieronder vindt u
alvast de vakanties en vrije dagen. In het rooster staan een aantal continuroosters en omgekeerd
continuroosters, vanwege de nieuwe schooltijden zien deze er voortaan als volgt uit:
Continurooster: 8:30 – 14:00 uur.
Omgekeerd continurooster: 9:30 – 15:00 uur.

Vakanties:

Overige vrije dagen:

herfstvakantie 14 t/m 18 oktober

3 oktober, 1 t/m 8 middag vrij.

kerstvakantie

11 oktober, 4 t/m 8 continurooster.

23 dec t/m 3 jan

Carnavalvakantie 24 t/m 28 februari

6 december, omgekeerd continurooster.

meivakantie

20 december, 1 t/m 8 middag vrij.

20 apr t/m 1 mei

zomervakantie 13 jul t/m 21 aug

21 januari, 1 t/m 8 middag vrij.
21 februari, 1 t/m 8 middag vrij.
2 april, 1 t/m 8 middag vrij.
10 april, 4 t/m 8 continurooster.
17 april. 4 t/m 8 continurooster.
4 en 5 mei, hele dag vrij.
20 mei, 1 t/m 8 hele dag vrij.
16 juni, 1 t/m 8 middag vrij.
10 juli, 1 t/m 8 middag vrij.

SCHOOLTIJDEN 2019-2020
Zoals u reeds weet starten wij komend jaar met het invoeren van de nieuwe schooltijden. Dit neemt
drie jaar in beslag. Ieder jaar zullen wij u via een helder schema inzicht geven in de tijden van het
schooljaar dat volgt. In onderstaande schema’s kunt u precies zien hoe laat en op welke dagen de
kinderen volgend schooljaar naar school moeten.
Mijn kind zit in groep:

Schooltijden

1-2-3

maandag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

dinsdag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

woensdag

8:30-12:30 uur Alle 4-jarigen zijn op woensdag vrij.

donderdag

8:30-12:00

vrijdag

8:30-12:00

maandag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

dinsdag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

woensdag

8:30-12:30 uur

donderdag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

vrijdag

8:30-12:00

13:00-15:00 uur

4-5-6-7-8

13:00-15:00 uur

BLINK EN FAQTA
Dit schooljaar hebben wij een tweetal methodes uitgeprobeerd, Faqta en Blink. Beide methodes
bieden geïntegreerd zaakvak onderwijs. Ze combineren aardrijkskunde, biologie en geschiedenis samen
tot thema’s in plaats van ze als losse vakken aan te bieden. Wij hebben de methodes geëvalueerd met
ouders en kinderen, binnenkort evalueren wij ze ook met het team. Daarna zullen wij een keuze maken.
Met de gekozen methode gaan wij vanaf komend schooljaar aan de slag. We houden u op de hoogte!
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AFSCHEID JEANINE
Na vele jaren een bekend gezicht te zijn geweest tijdens de TSO op de Lambertusschool, nemen wij
afscheid van Jeanine. Wij hebben haar leren kennen als een betrouwbaar en gedreven mens, met hart
voor de kinderen. Wij bedanken haar voor haar inzet. Jeanine schreef een klein stukje als afscheid.
Beste ouders,
Helaas moet ik per direct wegens gezondheidsredenen (artrose) stoppen bij KC Dikkertje Dap en bij de
TSO op de Lambertusschool. Ik zal zeker de collega’s gaan missen bij Dikkertje Dap en de overblijfmoeders
bij de TSO.
Bedankt voor jullie fijne samenwerking en ook natuurlijk bedankt Suzanne Groothuis die mij een kans
heeft gegeven. Bedankt Suzanne!
En natuurlijk zal ik alle kinderen en hun gezelligheid en spontaniteit missen. Hier kreeg ik veel energie
van.
Bedankt allemaal!
Jeanine Bax
Vervanging Jeanine.
Mandy Peijnenborgh zal Jeanine gaan vervangen op de TSO. Zij is voor veel kinderen al een bekend
gezicht want zij heeft het afgelopen jaar stage gelopen op de BSO.

NATUURLESSEN
De afgelopen periode zijn er weer natuurlessen gegeven, hieronder ziet u een impressie.
Bijenles groep 1 en 2
De kleuters weten nu hoe een bij eruit ziet en dat hij erg belangrijk is.

Groepen 3 en 4 gingen bloembommen maken om de bijen te helpen.
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Groepen 5 en 6 hadden een bijenspeurtocht en gemerkt hoeveel verschillende bijen er wel niet zijn!

BIJLAGEN:



Oproep verkiezingen ouders GMR 2019
Flyer autismecafé

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Zoals u in de nieuwsbrief van december kon lezen hebben wij een nieuw ontwerp voor ons schoolplein
gemaakt. Wij zijn trots u te kunnen vertellen dat wij subsidie toegekend hebben gekregen van het Prins
Bernhard Cultuurfonds.
Met deze subsidie kan gestart worden met het aanpassen van ons plein. Het grote graafwerk en
grondverzet wordt in de zomervakantie gedaan. Daarna, in het najaar worden de nieuwe planten en
bomen geplant.
Wij kijken uit naar ons nieuwe plein!

