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September 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de eerste Nieuwswijzer van dit schooljaar. Een schooljaar dat we ‘fris en fruitig’ zijn gestart en
feestelijk geopend hebben met een toost, de info-avond en welkomstfeest in de eerste schoolweek. 20182019 zal vooral in het teken staan van het toewerken naar het Strategisch HuisvestingsPlan. Verder is het ook
een feestelijk schooljaar. De Lambertusschool bestaat in 2019 n.l. 60 jaar en dat laten we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan!! Niet zo leuk, maar we maken er toch een feestje van, is dat Marlies en Mieke op het
einde van dit jaar met pensioen gaan…….. In juni organiseren we een ‘feestweek’ waarin de bovengenoemde
feestelijkheden een plek krijgen.
Op een overzichtelijke manier treft u verdere wetenswaardigheden aan die we graag met u willen delen.
Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
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Afstemmingsgesprekken
Zoals bekend, staan deze week de afstemmingsgesprekken op
de agenda. Deze gesprekken zijn bedoeld om een goede afstemming
in het ontwikkelproces van de kinderen voor te bereiden en te
realiseren. Het is immers van belang voor die ontwikkeling dat thuis en school elkaar aanvullen, versterken en op allerlei
andere manieren positief beïnvloeden. Ouders en school zijn in de ontwikkeling van kinderen partners die ieder op het
eigen terrein verantwoordelijk zijn.

Afstemmen van lestijden
Het is weer een aardige klus geweest maar de lesroosters zijn weer zodanig in elkaar geschoven dat de lestijden van
m.n. de vakken taal en rekenen bijna op hetzelfde moment gegeven worden. Dit geldt voor de groepen vanaf groep 4.
Het gebrek aan voldoende devices levert hier en daar nog wat problemen op maar op deze manier denken we nog beter
alle kinderen op het juiste niveau te kunnen begeleiden. Met ouders van kinderen die een gedeelte van de lesstof in een
andere groep volgen, is of wordt dit doorgesproken.

Engels
Vanaf dit schooljaar verzorgen we Engelse lessen in de groepen 5 t/m 8. Het is even een puzzel geweest aangaande de
instap op het juiste niveau. Met de methode ‘Stepping Stones’ en de bijbehorende software zijn we vorige week gestart.
De eerste ervaringen zijn positief. Hopelijk leidt het tot een betere aansluiting op het Voortgezet Onderwijs

Clustervorming
In een eerdere Nieuwswijzer werd al melding gedaan van de Clustervorming binnen de Prodas-organisatie. Bijgesloten
treft u de info aan, zoals die deze week aan alle ouders/ verzorgers, wordt verstuurd.
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Management en administratie
Op 4 juli ontving u een mail met informatie aangaande het nieuwe managementteam. Op dat moment was een aantal
zaken nog niet bekend dat nu inmiddels alweer helemaal ‘gewoon’ lijkt.
Inmiddels is het duidelijk dat Maarten voorlopig op dinsdag en donderdag voor de Lambertusschool werkt en op
maandag en woensdag voor het Lover. Ilse van Houts is op donderdag en vrijdag op Lambertus, waarvan de vrijdag haar
managementdag is. Op donderdag is ze leerkracht van groep 5/6 zodat Bregje dan tijd heeft voor managementtaken.
Ilse werkt op maandag en dinsdag op Het Lover.
We gaan deze constructie inzetten tot de herfstvakantie. Na evaluatie besluiten we of we het op die manier doorzetten.
Kent u Ilse nog niet; loop gerust donderdag, aansluitend aan schooltijd even binnen!!
De administratieve kracht (Sandra van Opbergen) die al enkele jaren de administratie voert voor de Lambertusschool,
de Bonifatiusschool en Voordeldonk, neemt vanaf dit schooljaar ook de administratie van het Lover voor haar rekening.
Concreet betekent dit dat ze een keer in de twee weken op woensdagochtend op de Lambertusschool is. De andere
woensdag werkt ze op het Lover.

Webkalender
Op de website treft u de kalender aan waar alle activiteiten op vernoemd staan. Deze kalender is geactualiseerd zodat
het weer helemaal duidelijk is welke activiteit voor wanneer is ingepland.
Ook de jaarinfo is bijgewerkt en helemaal conform de werkelijkheid.

Geboortes
Zoals verwacht is Suzanne Aarts (leerkracht groep 8) in de
zomervakantie bevallen. Precies op de uitgerekende datum:
zaterdag 11 augustus, is ze bevallen en is Julian van der Haas (zie foto).
Met moeder en zoon, en met vader Harm trouwens ook,
gaat alles goed. Julian groeit als kool en Suzanne en vader Harm zijn zo
trots als een pauw!! Als alles naar verwachting verloopt, hervat Suzanne
na de kerstvakantie haar werkzaamheden op school weer.
Net na de zomer is Ria Berkvens (leerkracht groep 4) voor de 7e keer
oma geworden. Op 24 augustus werd Juul Berkvens geboren.
Ook in huize Berkvens verloopt alles prima en ook
oma Ria en opa Peter zijn zo trots als een pauw.
We wensen beide gezinnen veel geluk met hun nieuwe ‘aanwinst’!!

SHP
De ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch Huisvestingsplan zijn weer in volle gang. Die ontwikkelingen gaan
hand in hand met de ingezette clustervorming. Op de scholen zijn we druk doende met de verschillende
schoolconcepten in beeld te brengen en te krijgen. Op de studiedag van 17 september is dit dan ook het centrale
onderwerp. Op deze dag hebben de Astense Prodasteams een gezamenlijke studiedag. Alle Astense Prodasleerlingen
hebben dan (17-09) een vrije dag.
Hebt u de uitnodiging voor de informatieavond van de gemeente op 10 september gezien?? U ontving die op 28
augustus in uw mailbox.

Hoofdluis
2 Weken terug is de eerste hoofdluiscontrole geweest. Er is in diverse groepen luis of neten aangetroffen. Het devies:
Kammen, kammen, kammen, kammen………………………………………………………………..!!
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