Nieuwswijzer
september 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand; de eerste van dit schooljaar. Het schooljaar is een week oud. In de
eerste week hebben we even tijd genomen om weer aan elkaar en de nieuwe situatie te wennen. Het was ook
de eerste week van de gouden weken, waarin we erg gerecht zijn op het sociale stuk. Verantwoordelijkheid
nemen en het welzijn van eenieder spelen in de gouden weken de hoofdrol.
Vorige week ontving u al een kort schrijven met daarin een aantal wetenswaardigheden aangaande de eerste
weken. Op een aantal zaken kom ik nog kort even terug in deze Nieuwswijzer.
Op een overzichtelijke manier treft u in deze Nieuwswijzer weer wetenswaardigheden aan die we graag met u
willen delen. Hebt u vragen of opmerkingen, voel u uitgenodigd deze met ons te delen. Deze Nieuwswijzer
staat, samen met een aantal andere wetenswaardigheden, ook op de website: www.stlambertus.nl.
Met vriendelijke groet,

Maarten Theijs
Directeur BS. St. Lambertus
Zonnehof 2, 5721 AZ Asten
T 0493-670068 | E maarten.theijs@prodas.nl | W www.stlambertus.nl
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Bovenschoolse plusklas op de Lambertusschool
Al een aantal jaren heeft de Stichting Prodas bovenschoolse Plusklassen. Deze zijn bedoeld om kinderen met een extra
onderwijsbehoefte ‘naar de bovenkant’ dat extraatje te bieden. Om te kunnen meedraaien in de Plusklas moeten
kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer weten?? Marlies van den Boomen kan er alles over vertellen!!
Dit jaar voor het eerst is een van die plusklassen gestationeerd op onze school. Daar zijn we erg blij mee want dat
betekent dat de Plusklasmaterialen ook voor ons beschikbaar zijn. De Plusklas wordt gehuisvest in het lege
bovenbouwlokaal waar ook groep 9 (onze eigen plusklas) dit jaar begeleid wordt.

Toestemmingsformulieren
De laatste jaren is het vanuit de wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht jaarlijks opnieuw toestemming te hebben
voor het gebruik van foto’s. Sinds dit schooljaar is hiervoor op bestuursniveau een formulier ontwikkeld dat aan alle
wettelijke eisen voldoet. Wilt u dat uiterlijk tijdens het afstemmingsgesprek volgende week voor elk kind apart, ingevuld
en ondertekend inleveren bij de betreffende leerkracht(en)??!! Het formulier wordt als separaat bericht bijgevoegd.

Medezeggenschapsraad
a.s. Maandag om 19.00 uur staat de eerste vergadering van de MR. Op de agenda. De MR. Is het formele orgaan waarin
op beleidsniveau tussen school en ouders wordt afgestemd. In de MR. Hebben 3 ouders en 3 leerkrachten zitting.
De directeur van de school treedt op als adviseur en de voorzitter van de ouderraad is in principe bij de vergaderingen
aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en teamleden.
Voel u dus uitgenodigd deze vergaderingen bij te wonen!! Maandag wordt uitgebreid stil gestaan bij de financiën.
www.stlambertus.nl
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Nieuwe gezichten op de Lambertusschool
Zoals eerder vermeld, stelt een aantal nieuwe teamleden zich voor:
Hallo, ik ben Alana van Klaarbergen, 33 jaar en start dit schooljaar
met heel veel zin op de Lambertusschool.
In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en vervolgens de Master SEN (Special Educational Needs) afgerond in 2008. In
Op deze opleiding leer je leerlingen met een bijzondere zorgbehoefte goed te begeleiden.
Op de Lambertusschool zal ik op dinsdag en op donderdag werkzaam zal zijn.
Op dinsdagochtend begeleid ik groep 8 en op donderdagochtend groep 5. Ik heb er heel veel zin in!
In de middagen zal ik me bezighouden met het verder opzetten en inrichten van het thematisch
werken en onderzoekend leren. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg. We maken er samen leerzaam schooljaar van.
Wilt u contact opnemen? Mail me gerust naar het volgende mailadres: alana.vanklaarbergen@prodas.nl
Mijn naam is Petri van Dellen. Ik ben geboren in Geldrop en opgegroeid in Asten. Sinds vorig jaar woon ik samen met
mijn vriend in Veghel. Ik ben 26 jaartjes jong. Mijn hobby is toneel spelen bij de Speledonckers
in Someren. Daarnaast vind ik het leuk om musicals te bezoeken en de wereld te zien. Na het
afronden van mijn opleiding onderwijsassistente heb ik Sociale Studies aan het Fonty’s
gestudeerd. Na het afronden van de opleiding ben ik in de kinderopvang gaan werken omdat er
bijna geen werk te vinden was als maatschappelijk werker. Vorig jaar begon ik als onderwijsassistente in een ‘nieuwkomersklas’. Deze kinderen zijn allemaal minder dan 2 jaar in Nederland.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistente op de Lambertusschool. Ik werk in
de ochtend van maandag t/m vrijdag. Ik zal ondersteuning gaan bieden in alle groepen, met
name bij vakken zoals lezen, rekenen en schrijven.
Ik heb er erg veel zin in en ben klaar voor de start. Ik kom u wellicht tegen op school en voor
vragen sta ik altijd open.
Groeten, Petri van Dellen petri.vandellen@prodas.nl
Graag wil ik mezelf even voorstellen. Ik ben Jolijn Nooijen, 21 jaar oud en woonachtig in Someren.
Momenteel zit ik in het vierde jaar van Hogeschool de Kempel te Helmond. Dit jaar ga ik dan ook
afstuderen. Dit ga ik doen in groep 8, samen met Suzanne. Naast een aantal stageweken zal ik
vooral op maandag en dinsdag in de klas aanwezig zijn. Ik heb er onwijs veel zin in en hoop dan
ook nog veel te gaan leren en ontdekken, ook samen met de kinderen.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om met familie en vrienden leuke dingen te doen en om te gaan
sporten. Mocht je nog meer over mij willen weten, loop dan gerust eens binnen!
Groetjes Jolijn jolijn.nooijen@prodas.nl

Afstemmingsgesprekken
Volgende week zijn de afstemmingsgesprekken geagendeerd. Hiervoor zijn nadrukkelijk beide ouders/ verzorgers van
alle leerlingen uitgenodigd. Kinderen zijn hier dus niet bij, in tegenstelling tot rapport- en voortgangsgesprekken.
Vanaf dinsdag kunt u inschrijven via de website. Als bijlage is het voorbereidingsformulier toegevoegd. Vergeet u het
niet tijdig in te leveren (uiterlijk 11 september)??

Extra info
Als bijlagen bij deze Nieuwswijzer treft u een aantal documenten:
1. Nieuwsbrief blok 1 De Vreedzazme School
2. Toestemmingsformulieren gebruik beeldmateriaal
3. Formulier afstemmingsgesprekken
4. Bericht Zorgboog
www.stlambertus.nl
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