Nieuwswijzer
November 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier tref je wetenswaardigheden aan die
we graag met je willen delen. Heb je vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
1. Beleid
Integraal HuisvestingsPlan Asten
Voortgang bouwgewijs werken
2. Praktisch
Sint Maarten
Planning voortgangsgesprekken
Congres Mediawijsheid
koortje Ommel
Opbouw Pietenpaleis
6 December studiedag
Studiereis
Verjaardagen

Integraal HuisvestingsPlan Asten
Het is alweer (bijna) 2 weken geleden dat gemeente en beide basisschoolbesturen bekend maakten dat er een grote
verandering op til staat. Op 23 oktober zijn hierover alle teams en MR.- leden ingelicht en vanavond om 18.00 uur is een
informatieavond gepland voor u, ouders van de Lambertusschool.
Vanavond zal de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Prodas (Mevr. Jacqueline Ketelaar) nader ingaan
op details, voor zover bekend. Op 15 november kunt u haar tussen 11.00 en 12.00 uur ook nog individueel spreken.
Vanuit de teams en Medezeggenschapsraden zijn vooral positieve reacties gekomen. Vooral vanwege de opzet vanuit
verschillende concepten en de spreiding van de scholen over de gemeente wordt het echt als een kansrijke operatie
gezien waar uw kinderen, onze leerlingen veel baat bij gaan hebben!! Graag tot vanavond.

Voortgang bouwgewijs werken
Het werken in bouwen krijgt, weliswaar nog niet altijd en overal zichtbaar, meer en meer vorm. Bij de vakken rekenen
en taal zien we steeds meer kinderen switchen van groep. Het thematisch werken zit ook in de lift. Ook op dat gebied
gaan de kinderen binnen de bouwen vaker samenwerken!! Een mooie ontwikkeling die ons schoolconcept meer en
meer zichtbaar maakt.

Sponsorloop Sint Maarten
Ook dit jaar vieren we op school Sint Maarten. Deze keer is dit op vrijdag 10 november. In de ochtend houden we de
sponsorloop. Alle kinderen hebben voor de Herfstvakantie de informatiebrief met sponsorlijst mee naar huis gekregen.
In de avond is er geen lampionnenoptocht op school, maar alle ouders en kinderen kunnen deelnemen aan de
lampionnenoptocht van Jong Nederland. De tocht zal worden geleid door de marchingband van Jong Nederland. Om
19.00 uur start de tocht vanaf dienstencentrum De Beiaard (Pastoor de Kleijnhof 21) en eindigt om 20.00 uur bij het
Evenemententerrein met een kampvuur, krentenbollen en chocomel. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen!
De opbrengst van de sponsorloop gaat dit jaar naar het Liliane Fonds (www.lilianefonds.nl). De leerlingenraad heeft dit
doel uitgekozen. Alle kinderen hebben nog een paar dagen de tijd om hun aantal sponsors te vergroten. Zorgt u ervoor
dat de sponsorlijsten uiterlijk donderdag 9 november bij de leerkracht van uw kind wordt ingeleverd?
Vrijdag 10 november: zorg ervoor dat uw kind gemakkelijke kleding draagt. De groepen van de onderbouw lopen van
9.30 uur tot 10.00 uur. De groepen van de bovenbouw lopen van 10.30 uur tot 11.00 uur. Iedereen is van harte welkom
om ons aan te moedigen!
Oudervereniging St. Lambertus
www.stlambertus.nl
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Planning voortgangsgesprekken
Zoals u wellicht heeft gezien, zijn volgende week de voortgangsgesprekken gepland. Vanaf vandaag om 17.00 uur kunt u
via onze website (www.stlambertus.nl) inschrijven!! Wellicht ten overvloede; uw kind is hierbij van harte uitgenodigd!!

Congres mediawijsheid
Op 21 en 23 november a.s. organiseert Stg. Prodas in samenwerking met diverse partijen in Asten en Someren die zich
bezig houden met kinderen en jeugd twee symposia rondom mediawijsheid voor ouders en leerkrachten. Vanwege de
indeling in workshops en de algehele organisatie is het nodig dat ouders en leerkrachten zich inschrijven. Zie bijlage!!

Koortje Ommel
De kapelaan van Ommel wil verkennen of er een mogelijkheid bestaat een gelegenheidskoortje op te richten in Ommel,
voor de kerst- en de communieviering. Zijn er kinderen die het leuk vinden om hieraan mee te doen, zowel zang als
instrumentaal is mogelijk. Het koortje wordt begeleid door Otine van Erp. Er wordt 1x per week gerepeteerd.
Voor inlichtingen, graag contact opnemen met Rianne van Helmond; Info@vanhelmondloonbedrijf.nl

Opbouw Pietenpaleis
Ook dit jaar krijgen we weer een heus Pietenpaleis in school. Ook dit jaar is er weer een enthousiaste groep ouders die
maandag begint met de opbouw ervan!! Namens Sint, alle Pieten en vooral alle kinderen en juffen van de onderbouw;
veel plezier en succes en vast HARTELIJK DANK!!

6 December studiedag
Op 6 december gaat het team weer volop aan de slag met de voortgang en ontwikkeling op de Lambertusschool. Op de
agenda staan o.a. De Vreedzame School en Cultuur. Denkt u eraan dat de kinderen die dag vrij zijn??!!

Schoolbezoek Mevr. Jacqueline Ketelaar
Om feeling te houden met de scholen bezoekt de voorzitter van de Raad van Bestuur jaarlijks alle scholen. Op 15-11 is
ze bij ons. Mocht u haar individueel willen spreken, bijv. over het IHP, bent u tussen 11.00 en 12.00 uur welkom.

Studiereis
De afgelopen 2 weken ben ik in de gelegenheid geweest het Zuid Afrikaanse onderwijs eens mee te maken; een heftige
ervaring!! In de bijlage stuur ik een beknopt verslag van deze indrukwekkende reis mee. Veel leesplezier! Maarten Theijs

Verjaardagen
We feliciteren alle jarigen tot de volgende Nieuwswijzer (4 december):
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Karel Arts
Myrthe Maas
Dana Martens
Simon Berkvens
Tom van de Moosdijk
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Peer Hoebers
Sio Vervoordeldonk
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