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Beste ouders/ verzorgers,
Ondanks eerder bericht, vandaag toch een Nieuwswijzer. Tijdens deze warme laatste schoolweek is er nog
een aantal wetenswaardigheden te melden. Heeft u vragen of opmerkingen, voel u uitgenodigd deze te delen.
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Cluster Asten
In de Nieuwswijzer van Mei werd de samenwerking tussen de Astense scholen al toegelicht. Samenwerking in een brede
betekenis. We richten ons n.l. op het totale pakket vanaf kinderopvang t/m Voortgezet Onderwijs, binnen de PlatOO- en
de Prodasscholen. Het Strategisch HuisvestingsPlan is hierbij een stuwende kracht.
We willen een krachtige organisatie neerzetten en zo weinig mogelijk aan het toeval over laten. In dit proces is de
situatie goed in beeld hebben en vooruitzien van belang.
Om alles zo goed mogelijk te stroomlijnen en voorbereid te zijn op de toekomstige situatie, hoewel het nog niet
duidelijk is hoe die er precies uit gaat zien, is mij door de Raad van Bestuur gevraagd de directie van BS. Het Lover te
combineren met de directie van BS. Lambertus. De huidige directeur van het Lover, Hans van Helvert, gaat n.l. met
pensioen. Daarop heb ik positief gereageerd. Een mooie andere dimensie voor mijzelf en een mooie volgende stap in
het kader van het Strategisch huisvestingsplan.
Afgelopen week ben ik druk doende geweest met het ‘optuigen’ van het managementteam. Dat is n.l. nodig om beide
scholen goed te leiden. Hoe dat managementteam er precies uit gaat zien, is hopelijk deze week nog bekend. U hoort
ervan!! Zowel op Lambertus als op het Lover ligt een aantal uitdagingen; daar gaan we voor!!
Maarten Theijs, directeur

Streefdoelen
Twee keer per jaar toetsen we de kennis van onze leerlingen. Dit gebeurt met de niet- methodegebonden toetsen van
CITO. De scores van deze toetsen worden ingebracht in het leerlingvolgsysteem en zodoende krijgen we een mooi beeld
van de stand van zaken. Op basis van de uitslagen wordt op teamniveau bepaald waar we ons vervolgens op richten en
wat ervoor nodig is om dat streefdoel ook te bereiken. In een kindgesprek wordt dat ook met de leerlingen afgestemd.
In een eerder bericht is al vermeld dat de score op de eindtoets van groep 8 royaal boven de norm lag. Nu de scores van
de CITO- toetsen binnen zijn, concluderen we dat die scores schoolbreed erg bevredigend zijn. Dat betekent weer dat
we de streefdoelen naar boven bijstellen; dat is voor ons (ouders, leerkrachten en leerlingen) een mooie opdracht.

Besteding werkdrukmiddelen
Zoals bekend en veelvuldig in de media aangegeven, is de werkdruk bij leerkrachten erg hoog. Dat is toe te schrijven aan
een aantal factoren. Ze te noemen reikt ver maar uiteindelijk is een budget beschikbaar gesteld om daar wat mee te
doen. Elk team mag eigen keuzes maken. Het Lambertusteam heeft ervoor gekozen om een dag een extra leerkracht te
benoemen (Ria Berkvens blijft 3 dagen werken i.p.v. terug te gaan naar 2 dagen), een aantal dagen een extra leerkracht
in te zetten tijdens de drukke toetsperiodes, een aantal digitale licenties aan te schaffen en een flink aantal extra
chromebooks te kopen. We hopen en verwachten dat dit in het kader van werkdruk enige zoden aan de dijk zet!!
www.stlambertus.nl
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Afscheid groep 8
Onze achtste groepers zijn er klaar voor: de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Van het oude vertrouwde
Lambertuswereldje wordt afscheid genomen en de sprong ‘in het diepe’ wordt gewaagd. We denken dat ze goed zijn
voorbereid en wensen Jens, Pepijn, Luuk, Michel, Just, Anouk, Justin, Luca, Jamie, Tijn, Elsy, Joni, Dylan, Lenny, Sander,
Maxim, Sam, Alysha, Finn, Bram, Brennan, Mats, Tom en Loek heel veel succes in hun verdere onderwijscarrière!!
Maar voor ze zover zijn eerst nog hun afscheidsmusical: donderdagochtend voor alle leerlingen en donderdagavond
voor hun ouders. Het zou fijn zijn als ze nog eens binnen komen wippen om hun ervaringen te delen.

Organisatie buitenschoolse activiteiten
Bij het afscheid van onze achtste groepers, nemen we ook afscheid van een aantal ouders/ verzorgers. Eén van hen,
Marieke Stienen, coördineerde de laatste jaren de buitenschoolse (sport) activiteiten. Ze heeft dat altijd zonder veel
omhaal gedaan en daarvoor willen we haar hartelijk bedanken.
En……………….. nu zijn we op zoek naar een opvolger voor haar. Wilt u eens goed overwegen of dat binnen uw
mogelijkheden en belangstelling valt en u dan melden bij Maarten Theijs??!!
Het is niet veel werk en kost niet veel tijd maar we vinden dit soort activiteiten wel belangrijk. Leerkrachten moeten zich
vooral richten op de schoolse activiteiten en kunnen de buitenschoolse activiteiten niet meer aan hun takenpakket
toevoegen. Hopelijk meldt de enthousiaste ouder/ verzorger/………………………. Zich!!

Afscheid
Het einde van een schooljaar betekent vaak afscheid nemen van mensen. Deze week nemen we afscheid van 2
teamleden. Nick van Lieshout heeft een vaste fulltime baan weten te vinden op BS. De Vonder in Someren- eind.
Petri van Dellen, verlaat het onderwijs en gaat zich richten op de begeleiding van volwassenen met een handicap.
Voor beiden mooie, nieuwe uitdagingen. We nemen op teamniveau afscheid van deze collega’s.
Zowel Nick als Petri worden hartelijk bedankt voor hetgeen ze dit schooljaar voor de Lambertusschool hebben betekend
en hopelijk kunnen ze de hier opgedane ervaringen breed inzetten in hun toekomstige job.
Ook voor onze stagiaires Linda en Maartje zijn aan het einde van hun korte Lambertusloopbaan gekomen. Ze hebben
dit jaar veel geleerd en kunnen ook de volgende stap gaan maken. Ook hen willen we hartelijk danken voor hetgeen ze
dit schooljaar hebben betekend voor onze school. Veel succes bij jullie volgende stappen!!

Laatste jaar………..
Aan ieders carrière komt vroeg of laat een eind. Zo weten we dat twee van onze leerkrachten aan het einde van komend
schooljaar (juli 2019) afscheid gaan nemen van hun vertrouwde Lambertusschool. Graag wensen we Mieke van der AaHoefnagels en Marlies van den Boomen- Heijligers een goed, gezellig, fijn en positief laatste schooljaar toe.

60 Jaar Lambertusschool
In 1959 zag basisschool Sint Lambertus het levenslicht. Komend schooljaar bestaat onze school dus 60 jaar; een feestje
waard en een jubileum om niet ongemerkt voorbij te laten gaan. We zullen aan dat jubileum op gepaste manier
aandacht besteden. Hoe dat gebeurt, is nog niet duidelijk. We zullen dit samen met ouder- en leerlingenraad oppakken.

2018-2019
Op een goede indeling van het management na, is de organisatie voor het schooljaar 2018-2019 rond. We weten
inmiddels dat Gijs Brüsewitz tot de kerstvakantie Suzanne Aarts in groep 8 vervangt. Verder zijn de kalender en de
jaarinfo klaar. Die verschijnen deze week nog op de site. En verder namens het hele team……………………………………

Hele fijne vakantie en graag tot 20 augustus!!
www.stlambertus.nl
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