Nieuwswijzer
Januari 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier treft u wetenswaardigheden aan
die we graag met u willen delen. Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Allereerst wens ik u namens het hele team van de Lambertusschool alle

goeds voor 2018!!
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Drie maandengesprekken
In november en december zijn de gesprekken gevoerd
Met ouders van kinderen die sinds de zomervakantie op
onze school zitten. De belangrijkste bedoeling is het
organiseren van een informele uitwisseling van eerste ervaringen. Voor school is het belangrijk die ervaringen te kennen
om te bespreken en besluiten of, wat en hoe we er iets mee willen en gaan doen.
Deze gesprekken verlopen allemaal vrij vlot en positief. Een van de belangrijke boodschappen in zo’n gesprek gaat over
het educatief partnerschap en de pedagogische driehoek kind- ouder- school. Dit om het belang van het gezamenlijk
optrekken in de opvoeding en het onderwijs van uw kind(eren), onze leerling(en) nog eens nader te duiden.
Daarom nogmaals de uitnodiging om binnen te lopen als u iets te bespreken heeft.

Uit de leerlingenraad
Zes keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar. Deze 6 bovenbouwleerlingen bespreken met Maarten allerlei zaken
aangaande de hele school. Vorige maand hebben we, naast wat kleine puntjes, uitgebreid stilgestaan bij het karakter
van de schoolreisjes (educatief of enkel ontspannend) en het TV. kijken tijdens de lunch (onderwerp dat een aantal keer
in het oudertevredenheidsonderzoek werd genoemd). Op het gebied van de schoolreisjes is besproken, ook in de
ouderraad, dat we de combi gaan zoeken. Om het wel organiseer-baar te houden wisselen we de thema’s jaarlijks af.
Over het TV. kijken tijdens de lunch was men unaniem: dat is leuk en brengt rust. Daarover is op schoolniveau de
afspraak gemaakt dat het een programma moet zijn in een betekenisvolle context.

Tevredenheidsonderzoeken
Een keer in de vier jaar wordt op alle Prodasscholen een tevredenheidsonderzoek gedaan. Voorheen gebeurde dat door
‘Scholen met succes’. Dit keer is gekozen voor het onderzoek van ‘DUO’.
In november zijn alle ouders uitgenodigd mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek. Naast ouders is die uitnodiging
uitgegaan naar de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) en alle teamleden. Van alle leerlingen en teamleden heeft
100% meegedaan aan het onderzoek. Dat maakt de uitslag van de leerling- en teamtevredenheid erg betrouwbaar.
Van de ouders hadden we jammer genoeg maar 33% respons. In de bijlage treft u een weergave van de scores. Goed
om te weten is dat we in het totaal hoog gescoord hebben. Alles wat (licht) rood is, is onder ons eigen gemiddelde
gescoord. Alles dat (licht) groen is, is boven het eigen gemiddelde gescoord. Iedereen die mee heeft gedaan; bedankt
voor de input!!
www.stlambertus.nl
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Wisseling leerkrachten
Sinds afgelopen zomervakantie versterkte Alana van Klaarbergen ons team. Zij werkte 2 dagen per week, terwijl ze een
benoeming heeft voor 3 dagen. Onlangs ontstond een vacature voor 3 dagen in de taalklas op BS. het Lover en is Alana
daar benoemd. We feliciteren Alana van harte met deze nieuwe job!!
In de zoektocht naar een goede vervanger, kwamen we uit bij Nick van Lieshout. Nick, een enthousiaste man van 25
jaar, werkt 3 dagen per week op BS. Zeilberg en komt vanaf deze week ons team versterken. Hij neemt de taken van
Alana over. Concreet betekent dat dat hij op dinsdagochtend groep 8 begeleidt, op donderdagochtend ondersteunt in
de groepen 4/5/6 en beide middagen wordt ingezet voor het thematisch werken. We wensen Nick veel werkplezier op
de Lambertusschool. Wilt u met Nick kennis maken, loop gerust op dinsdag of donderdag na schooltijd eens binnen!!

Preventie-avonden Drank & Drugs; Eentje kan toch geen kwaad…..??!!
Ruim een maand geleden ontvingen ouders van kinderen in de risicogroep van de gemeente Asten een uitnodiging voor
de informatie rondom deze verslavingsthema’s. Het betreft 2 avonden (15 en 25 januari) met een identiek programma.
De inhoud is gericht op ouders/ verzorgers èn kinderen. Juist vanwege het gegeven dat onze groep schoolverlaters in de
volgende fase gemakkelijker met deze verleidingen in aanraking kunnen komen dus stevig in hun schoenen moeten
staan, is het belangrijk erbij te zijn!! Geef u dus op en bezoek een van de avonden op het Varendonckcollege.
Roos Mauer, jongerenwerk ONIS, verzorgt a.s. vrijdag om 10.30 uur in groep 8 voor de leerlingen vast een inleiding.

Jeugdprinses Lenny
Nadat carnavalsvereniging de Plekkers het prinsenlot liet vallen op (vader) Hans Stienen,
riep carnavalsvereniging r’Ommelpotters uit Ommel de vice- voorzitter van onze
leerlingenraad uit tot prinses van de r’Ommelpotterkes. We wensen prins Hans en
prinses Lenny (van Grotel) en hun gevolg een heel fijn carnavalsseizoen!!

Stagiaires
Behalve van de PABO (opleiding tot leerkracht basisonderwijs) hebben we ook
regelmatig stagiaires van andere opleidingen. Omdat we jonge professionals graag de
kans geven om zich te oriënteren en verder te ontwikkelen, stellen we meestal onze
deuren voor hen open. Vanaf volgende maand komen 2 studenten van de
opleiding tot onderwijsassistent bij ons stage lopen.
In groep 2/3 is dat Janne Meeuws en in groep 4/5 is dat Joris van Horne.
We wensen hen veel succes en plezier op de Lambertusschool.

Verjaardagen tot de volgende Nieuwswijzer (05-02-2018)
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Allemaal van Harte gefeliciteerd!!
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