
 

 

NIEUWSBRIEF 3 –  NOVEMBER 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

De sinterklaas- en kerstperiode is op de Lambertusschool weer afgesloten. De aankleding 
van deze twee periodes was weer prachtig verzorgd door de oudervereniging en daar willen 
wij hen dan ook hartelijk voor bedanken.  

De laatste week van dit jaar is alweer bijna voorbij dus namens de gehele Lambertusschool 
wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gelukkig nieuwjaar.  

Het nieuwe jaar willen we graag samen met u vieren. Hierover en andere zaken leest u in de 
nieuwsbrief meer. 

Veel leesplezier! Team Lambertusschool. 

Team Lambertusschool 

 

KERSTMUSICAL GROEP 7 

De Laatste kerstboom 

Op het dorpsplein staan een aantal kerstbomen klaar om verkocht te worden. Grote, kleine, 
dikke en dunne bomen. Ze scheppen op over wie het mooiste is en als eerste verkocht zal 
worden. 

Het kleine boompje Denneke verheugt zich er enorm op om in een huiskamer te staan en 
het kerstfeest mee te maken. Hij maakt zich alleen een beetje zorgen want hij is wel erg klein 
én een beetje scheef, veel naalden heeft hij ook al niet. Zou iemand hem eigenlijk wel willen 
kopen?! 

 

Ze hebben het al hartstikke goed gedaan voor alle groepen!  

We wensen de ouders dan ook veel plezier bij het kijken van de musical. 

 

 

 



 

MR 

We zijn alweer even onderweg in het nieuwe schooljaar. Ook de MR is enkele weken terug 
van start gegaan en heeft haar tweede vergadering achter de rug.  

De MR is dit jaar in dezelfde samenstelling gestart. Annette (leerkracht) en Loudmilla (ouder) 
zijn in het schooljaar 2022 – 2023 opnieuw benoemd als MR-lid voor een volgende 
termijn. Voor Annette is dit alweer het 13e jaar als MR-lid en daarmee haar 5e 
termijn! Zowel Annette als Loudmilla continueren ook hun rol als resp. secretaris en 
voorzitter. 

Verder bestaat de oudergeleding naast Loudmilla uit Kimberley O’Connor en Marijn 
Vermeulen. Carlin van der Aa en Floor Koomen vertegenwoordigen naast Annette de 
leerkrachtgeleding. Floor zal na haar zwangerschapsverlof weer aansluiten. 

In het werkplan (www.lambertusschool.nl) kun je terugvinden waar de MR dit jaar mee aan 
de slag gaat. Heb je vragen of opmerkingen die beleidsthema’s aangaan schroom niet een 
van ons aan te spreken of op andere wijze te contacten. 
 

MR Lambertusschool 
 

 

KOFFIEUURTJE  

Op woensdag 11 januari van 11.30-12.30 uur staat er weer een koffie-uurtje gepland. 

Dit keer willen wij u graag informeren over het Iep-Leerling Volg Systeem (LVS) dat we 

gebruiken vanaf groep 3. Charlotte Vingerhoets, onze intern begeleider, zal een presentatie 

verzorgen zodat u alles komt te weten over de inhoud van de Iep-toetsen, wat we wel en 

niet toetsen en hoe u de resultaten van het Iep-leerlingrapport kunt lezen. 

Natuurlijk sluiten we ook af met een vragenrondje. U kunt dan vragen stellen of in gesprek 

gaan over de dingen die u bezig houden. U zult begrijpen dat het dan gaat over algemene 

zaken in en/of rondom het schoolgebeuren. 

Wilt u erbij zijn? 

Stuur dan alvast voor de kerstvakantie een kort bericht 

naar corien.van.casteren@scalascholen.nl. 

Heeft u zich niet opgegeven en u wilt toch komen? U kunt gewoon binnenlopen. De koffie & 

thee staat voor u klaar. 
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THEATER GROEP 1-2 EN GROEP 8 

Hallo allemaal, 
 
Onze meester kwam op het geweldige idee om een poppenkast show te doen voor de 
kinderen uit groep 1,2 en 3. Wij vonden het ook een heel leuk idee dus we begonnen met 
het schrijven van het script en het maken van de sok poppen. Maar natuurlijk kregen we ook 
hulp om de sok poppen te maken. Daarbij heeft de moeder van onze meester geholpen en 
de oma van 2 kinderen uit groep 8! 
 
We hebben er knetterhard aan gewerkt en zeker weten ons best gedaan. 
Iedereen had een leuk script geschreven en mooie sok poppen gemaakt! 
Later daarna zijn we begonnen om de achtergronden te maken! Verven, knippen en tekenen 
alles erop en eraan. We vonden het heel leuk om te doen. En uiteindelijk na lang wachten 
kwam de poppenkast show in zicht! Nog een paar puntjes op de i zetten en eindelijk was het 
daar! Dus even snel een paar keer oefenen en gaan met die banaan. 
 
En daar kwamen allen kinderen en ouders aan! We vonden het SUPER leuk om te doen! 
Iedereen was ook heel erg enthousiast. Een week later had onze meester een certificaat 
voor iedereen. Overal stond iets anders op bijvoorbeeld, decor, samenwerking, beste 
stemmetje enz. We hebben er met z’n allen superhard aan gewerkt en we zijn er trots op 
wat we neer hebben gezet! Dit was ons verhaal over de poppenkast! 
 
Groeten uit groep acht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIEUWJAAR 

Om het nieuwe jaar met zijn allen te kunnen starten bent u van harte welkom om maandag 
9 januari op het schoolplein te kijken naar de opening van het nieuwe jaar. De opening van 
het nieuwe jaar start om 08:30 tot 08:45 uur.  

Groep 8 opent het jaar en vervolgens proosten we met zijn allen op het nieuwe jaar.  

In de klassen wordt er met de kinderen geproost op een mooi, nieuw jaar.  

 

 

 

 

AANKOMENDE DATA 

- Vrijdag 23 december is de gehele dag vrij voor alle kinderen van de Lambertusschool. 

- Donderdag 19 januari zijn alle kinderen van de Lambertusschool om 12:00 uur uit.  

- Maandag 6 februari komt het eerste rapport mee naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 


