
 

 

NIEUWSBRIEF 2 –  OKTOBER 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

Het schooljaar is in volle gang. De ok-kennismakingsgesprekken zijn gevoerd, de 

informatieavonden van de groepen 1-2, 3 en 7-8 zijn geweest. 

In de nieuwsbrief staan een aantal belangrijke zaken. 

- De zichtbaarheid van leerkrachten 

- De opening van de school  

- Belangrijke data voor de in de agenda 

- Blink lezen  

- De uitslag van de Rabo ClubSupport 

Hierover, en over nog veel meer zaken, leest u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

Team Lambertusschool 

 

ZICHTBAARHEID  

Om het schooljaar weer goed te starten hebben we veel ingezet op de gouden weken. Hoe 

dit vorm heeft gekregen kunt u ook nog lezen in de vorige nieuwsbrief. De 

gedragsverwachtingen hebben we ook weer met het team besproken. We hebben daar ook 

de zichtbaarheid van de leerkrachten bekeken en hier hebben we dan ook afspraken met 

elkaar over gemaakt. Voor en na schooltijd zal er altijd een leerkracht bij de poort aanwezig 

zijn om de kinderen te ontvangen, maar ook als aanspreekpunt voor ouders.  

De kinderen worden bij de deur door de eigen leerkracht ontvangen en kunnen dan in de 

klassen gelijk aan de slag met het startwerk.  

Verder willen wij u mededelen dat we in de week van de mediawijsheid aandacht besteden 

aan het digitale stuk. In deze week komt er ook een gastles in de groepen 6 t/m 8. Hoe ga je 

om met mobiele telefoons? Maar vooral ook apps die erop staan zoals snapchat of 

whatsapp. De groepen 7 en 8 nemen deel aan de Media Masters. Een spel waar zij alles te 

weten komen over social media, maar ook het gebruik hiervan. 

Voor de ouders van groep 7 en groep 8 wordt een ouderavond georganiseerd wat betreft dit 

onderwerp. Ouders krijgen een uitnodiging voor een landelijke online ouderavond 

georganiseerd over media opvoeding. Deze wordt verzorgt door Ingeborg Dijkstra (trainer 

Family Factory) en sluit aan bij Media masters waar groep 7-8 aan meedoet. Deze digitale 

bijeenkomst zal plaatsvinden op 10 november 20:00 uur. 

Verdere informatie voor aanmelding volgt nog. 



 

OPENING VAN DE SCHOOL / KINDERBOEKENWEEK 

 

Wij willen iedereen, die aanwezig was tijdens de opening heel hartelijk bedanken.  

Wat was er een mooie opkomst. Wij kijken terug op een fantastische dag. Na de opening 

hebben alle kinderen binnen en buiten allerlei bouwwerken gemaakt. Leuk om te zien dat 

alle kinderen met hun maatjesklassen op een heel gemoedelijke wijze samen aan het 

werken en spelen zijn.  

In de middag werden alle juffen & meesters samen met de kinderen letterlijk buiten in het 

zonnetje gezet. De ouders van de Oudervereniging hadden een buitenfeestje verzorgd met 

slingers en ballonnen. We willen hen dan ook hartelijk danken voor deze leuke middag! 

De stagiaires van de Lambertusschool hebben de Kinderboekenweek geopend met een 

prachtig toneelstuk. ‘Gi-ga-groen’ was het thema van de afgelopen Kinderboekenweek. In de 

klas is in deze weken ook aandacht besteed aan dit thema door middel van lessen, voorlezen 

en creatieve lessen. 

  

 

 

 

FIETSVERLICHTINGSCONTROLE 

 

Op dinsdag 18 oktober zijn veel fietsen van de kinderen van 

de groepen 3 t/m 8 gecontroleerd op verlichting door de 

VVN. Er zijn al veel goedgekeurde fietsen. Op sommige 

fietsen mist een lamp of missen de kinderen reflectoren. In 

deze periode van het jaar is het belangrijk dat alle kinderen 

opvallen in het verkeer. 
 

 

 



 

GROENE VOETSTAPPEN 

We hebben een hele week lang groene voetstappen bijgehouden met de kinderen. We 

hebben veel groene voetstappen behaald met onze school! We denken hierbij aan het 

milieu en aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Gemiddelde van Nederland was 

42% en de Lambertusschool had 44%. Hier kunnen we al trots op zijn! De groepen 3 en 8 

hadden de meeste groene voetstappen behaald en daarmee een sleutelhanger verdiend! 

Gefeliciteerd groep 3 en groep 8! 

We zagen dat het veel rustiger was met auto’s rondom onze school. Nu moeten we dit 

samen volhouden. We willen u er nog wel op attent maken dat parkeren op de stoep voor 

school niet mag. Parkeren bij de Steeg is natuurlijk nog steeds veiliger. 

 

 

 

 

SJORS SPORTIEF/ SJORS CREATIEF  

Vorige week vrijdag, 14 oktober, hebben alle leerlingen van 

onze school een Sjors Sportief/Sjors Creatief boekje 

meegekregen. 

In dit boekje staan tal van interessante, sportieve en 

creatieve activiteiten die kinderen kunnen uitproberen. Het 

inschrijven voor deze activiteiten is al van start gegaan. 

Neem een kijkje op de website of bekijk het filmpje van 

Sjors. www.sjorssportief.nl  

Wij wensen alle kinderen heel veel plezier met Sjors 

sportief en Sjors creatief. 

 

 



 

BLINK LEZEN 

Blink Lezen is een leesmethodiek voor groep 4 t/m 8, waarin begrijpend lezen (en luisteren 

en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen zijn gecombineerd. 

Blink Lezen bestaat uit vijf thema’s per jaar. Elk thema duurt zes tot acht weken en bestaat 

uit een aantal vaste onderdelen. De thema’s zijn goed te combineren met lessen 

wereldoriëntatie, zodat kinderen langere tijd intensief met een onderwerp bezig zijn. 

Woorden die daarbij horen, komen vaker terug, waardoor het lange termijngeheugen ze 

makkelijker opslaat. 

Met Blink lezen krijgen de kinderen allemaal een eigen leesboek wat bij dit thema past. In de 

klas is er ook nog één voorleesboek wat met het thema te maken heeft. Het thema wat nu 

afgesloten wordt is het thema : kinderen over de hele wereld. Wat maakt kinderen uniek? 

Iedereen is een ster, wat speelt er allemaal? Wie is je familie en hoe ziet dat eruit?  

Deze leesboeken mogen aan het einde van iedere vakantie mee naar huis. Op deze manier 

gaan de kinderen uiteindelijk de school verlaten met een mooie, gevulde boekenkast.  

 

 

 

 

 

 

UITSTAPJE GROEP 5 

Vrijdag 14 oktober is groep 5 naar het Oertijdmuseum geweest. Heel veel gezien.  

 

 

 

 



 

RABO CLUBSUPPORT 

De oudervereniging van de 

Lambertusschool heeft een heel 

mooi bedrag opgehaald voor 

een gezellige en actieve 

sportdag. Wij bedanken 

allemaal voor de support. 

Een mooi bedrag van: €495,50. 

 

 

 

 

 

BABYNIEUWS! 
Op 5 oktober zijn (juf) Floor en Murat trotse ouders geworden van hun zoon, Kaan.  

Wij feliciteren hen met de geboorte en wensen ze heel veel geluk en liefde!  

 

 

AANKOMENDE DATA 

- In week van 7 t/m 11 november staat de week van de mediawijsheid centraal. Hier 

wordt dan ook extra aandacht besteed aan : Hoe om te gaan met het digitale tijdperk 

dat er nu is? 

- Op dinsdag 15 november zijn alle kinderen van groep 1/tm 8 om 12:00 uur uit. 

- In de week van 21 t/m 25 november staan de ouder-kindgesprekken weer gepland. 

 

 



 

VAKANTIE 

Namens de Lambertusschool wensen wij iedereen een prettige herfstvakantie. 

We zien alle kinderen weer op 31 oktober. 

 

 

 

 

 


