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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.
Het nieuws van deze maand
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Studiedag cluster Asten
Op 17 september j.l. hebben de Astense Prodas-leerkrachten zich beraden op de toekomst. Per 1 augustus werken we
n.l. in een cluster, hetgeen inhoudt dat we meer gaan samenwerken, meer gebruik gaan maken van elkaars expertise,
meer bij elkaar in de keuken gaan kijken dus meer af gaan stemmen en verbinden.
De dag werd begeleid door bureau Breinkracht en is op allerlei fronten geslaagd. Ieder is n.l. geïnspireerd en met allerlei
afspraken op zak naar huis gegaan.

SHP
De ontwikkelingen op het gebied van het Strategisch Huisvestingsplan lopen volop. Nadat op 17 september alle
betrokkenen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, heeft elke ouder/verzorger
vorige week de derde nieuwsbrief ontvangen.
Vorige week is het SHP ook in de MR.- vergadering aan de orde geweest. Het hele plan wordt gezien en ervaren als een
kansrijke missie.
Deze weken, vindt een eerste algemene uitwisseling plaats met alle medezeggenschapsraden. Zij zijn immers de formele
gesprekspartners voor wie het belangrijk is zoveel mogelijk details te kennen om er de passende invloed op te kunnen
uitoefenen.

Vervangingsproblematiek
In de media heeft u vast en zeker al vernomen dat er steeds minder mensen in het onderwijs willen werken. Allerlei
redenen liggen daaronder. We lopen daarmee in de praktijk tegen het gegeven aan dat het vervangen van afwezige
leerkrachten steeds lastiger wordt, simpelweg omdat er geen vervangers beschikbaar zijn.
Er is een aantal acties gebeurd hoe we kunnen voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is:
- Op bestuursniveau is een vervangerspool ingericht
- Aan deeltijders is gevraagd of ze op incidentele basis eens een keer wat extra willen werken
- Deze vraag is ook aan leerkrachten met BAPO (ouderenregeling) of ouderschapsverlof gesteld
Desondanks kunnen we toch voor de ongewenste situatie komen dat er geen vervanging beschikbaar is.
In zo’n situatie houden we leerlingen de eerste dag op school. Ze worden dan begeleid door een leerkracht zonder
klassentaken of worden verspreid over andere groepen. Vervolgens mogen de leerlingen van de betreffende groep
maximaal 2 dagen thuis blijven. Als de afwezigheid langer duurt, valt die beurt aan een andere groep en begeleidt de
leerkracht van de groep die thuis blijft de groep van de afwezige leerkracht. Uiteraard wordt hierover minimaal de dag
voorafgaande aan de ‘thuisblijfdag’ gecommuniceerd met ouders/ verzorgers.
Het moge duidelijk zijn dat bovenvermelde situatie voor geen van de betrokkenen ideaal is.
www.stlambertus.nl

1

Nieuwswijzer
Oktober 2018
Vernielingen op de speelplaats
Raar maar waar maar ook Op de Lambertusschool gebeurt het dat er vernielingen worden aangebracht aan het gebouw
en/ of speeltoestellen. Nadat we net voor de zomervakantie zijn geconfronteerd met een toegangsdeur met
inbraaksporen, hebben vandalen de laatste weken flink huisgehouden op de speelplaats. Erg jammer!! Uiteraard is
aangifte gedaan en houdt de politie een extra oogje in het zeil. Het speelterrein is n.l. geen openbaar terrein dus voor
vreemden niet toegankelijk. Met onze leerlingen is afgesproken dat zij buiten schooltijd gebruik mogen maken van de
speelplaats als de poorten open zijn. We gaan ervan uit dat de vernielingen niet zijn aangebracht door onze leerlingen
maar…………………… door wie dan wel??

Sponsorloop St. Maarten
Ook dit jaar organiseren we met St. Maarten weer een sponsorloop voor een goed doel. En ook dit jaar weer is, na
overleg met de ouderraad, aan de leerlingenraad voorgelegd wat het goede doel moet worden. Er is een aantal opties
genoemd. Dit jaar is gekozen voor een mix van een regionaal en een ‘groter’ doel,
Wat het goede doel wordt, was de leerlingenraad het snel over eens: de Noordkaapchallenge t.g.v. het rode kruis en de
lokale diabetes type 1 patiënten. Onze plaatsgenoot Richard van Bussel gaat in december die challenge aan.
Omdat St. Maarten (11-11) dit jaar op zondag valt, rennen we op vrijdag 07-11. Hopelijk brengt de sponsorloop veel
geld op. Kijk om in de stemming te komen maar eens naar de aftermovie van vorig jaar via
https://vimeo.com/256458616/6b42dac16a

Leerlingenraad
Op 25 september is de eerste bijeenkomst van de leerlingenraad geweest. De leerlingenraad vergadert dit schooljaar op
een aantal dinsdagen van 12.45 tot 13.45 uur. Deze vergaderingen worden geleid door Nine van Lierop. Zij is dit
schooljaar de voorzitter.
Namens het managementteam begeleidt Maarten de leerlingenraad.
Het doel van de leerlingenraad is om leerlingen mee te laten denken over hert reilen en zeilen in de school.
De leerlingenraad is dit schooljaar (gedeeltelijk) opnieuw samengesteld uit leerlingen van de groepen 6 t/m 8.
Dit jaar hebben zitting
Uit groep 6:
Merel en Stef
Uit groep 7:
Femmy en Daniël
Uit groep 8:
Nine en Willem

Zorgen voor het milieu
Duurzaamheid is een woord dat we op vele vlakken tegen komen. Op het milieu-terrein proberen we onze leerlingen zo
goed mogelijk bewust te maken van de kwetsbaarheid van het milieu en de acties die, zonder veel moeite, ondernomen
kunnen worden om het milieu, en daarmee de mensen, een dienst kunnen bewijzen. Rentmeesterschap (het zorgen
voor het milieu zodat ook de generaties na ons nog een goed milieu beschikbaar hebben) is daarbij een belangrijke
inzet. Projecten als e-waste en zwerfafval maken er deel van uit en ook het hergebruik van materialen.
Wat dat laatste aangaat, is het van belang dat de kinderen hun lunch meenemen in een trommel en beker die
hergebruikt kunnen worden. Dus echt liever geen zakjes en pakjes die na gebruik rondslingeren; dit ten gunste van ons
milieu!! Tijdens het buiten spelen staan op de speelplaats afvalbakken voor fruitafval en ander afval.

Stagiaires
Vorige week is de nieuwe lichting stagiaires begonnen. Deze leerkrachten, assistentes en pedagogen in de dop komen
op de Lambertusschool de kneepjes van het vak leren. Ongetwijfeld komt u ze bij verschillende gelegenheden tegen. In
de Groet uit de Groep worden ze voorgesteld.
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