
 

 

NIEUWSBRIEF 10 – JULI 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

De zomervakantie staat bijna voor de deur. De afgelopen periode hebben er in 

verschillende groepen activiteiten plaatsgevonden. Ook de oudervereniging willen we via 

deze weg graag bedanken voor alle inzet dit schooljaar.  

In de bijlage vindt u ook de kwaliteitsnieuwsbrief. Hierin kunt u alles lezen over de 

tevredenheid en veiligheid van de leerlingen.  

We wensen u veel leesplezier. 

 

Team Lambertusschool 

 

 SPORTDAG LAMBERTUSSCHOOL 
Woensdag 22 juni had de oudervereniging voor ons een 
sportdag georganiseerd. De kinderen, maar ook wij als 
leerkrachten hebben ervan genoten! 

Oudervereniging bedankt!! 

Op deze speciale dag zijn ook alle ouders bedankt die iets 
voor de school gedaan hebben dit jaar. Alle ouders willen we 
dan ook nogmaals bedanken voor alle inzet dit schooljaar. 
Beregoed geholpen dit schooljaar. 

 

 

LEERLINGENRAAD 

De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn weer geweest. Fedde, Rick, 
Duuk, Mila-Sofie, Cameron, Mila en Lieke hebben het allemaal heel goed 
gedaan, maar er kunnen er natuurlijk maar twee bij komen. De twee 
nieuwe leerlingen die vanaf komend schooljaar in de leerlingenraad zitten 
zijn: Fedde en Lieke.  

Wat hebben alle kinderen het goed gedaan! 

Groetjes van de leerlingenraad. 

 

 

 

 



 

VOORSTEL RENATA & BENJAMIN  

Mijn naam is Benjamin Bultje. Ik ben getrouwd met Maxime en ik 
ben trotse papa van Lilliya en Eliyan. In mijn vrije tijd ga ik graag 
tennissen, 'geocachen', fietsen of gewoon lekker lezen in een boek; 
het liefst iets wat met 'survival' te maken heeft. Deze hobby voer ik 
ook graag uit; ik ga een aantal keer per jaar met een paar vrienden 
de wildernis in om zo veel mogelijk 'met de natuur' te leven. 

Lesgeven is mijn passie en doe ik dus met zeer veel plezier. Elke dag 
de kinderen van alles bijbrengen geeft me een voldaan gevoel. 
Kinderen blijven je elke dag verbazen, van hun humor tot hun 
oplossingsstrategieën; elke dag is echt anders! 

 

Graag wil ik mij middels dit bericht aan jullie voorstellen. 
Ik ben Renata Jozic en ik start komend schooljaar op jullie 
school in groep 7. Ik heb de afgelopen 5 jaren met veel plezier 
(in de bovenbouw) gewerkt op een basisschool in Waalwijk.  
 
Ik ben woonachtig in Waalwijk en ben graag creatief bezig. 
 
Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie te starten op de 
Lambertus. Alvast een fijne vakantie gewenst en graag tot 
ziens.  

 

JUF ANNE & JUF KIM 

Hallo! Ik ben Anne, vierdejaars student aan de PABO in Tilburg. 
Ik ben 22 jaar en kom uit Wijk en Aalburg. Ik houd van 
gezelligheid en in mijn vrije tijd ga ik graag een lekker hapje 
eten met vriendinnen. 

Afgelopen jaar heb ik bij Juf Bo en juf Daniëlle in groep 6 stage 
mogen lopen. Komend jaar zal ik stage lopen in groep 3 op 
maandag, dinsdag en donderdag. Ook hoop ik dit jaar in groep 
3 mijn blokstage te doen, dit betekent dat ik voor 5 weken de 
klas over zal nemen. 

Ik kijk erg uit naar het komende schooljaar in groep 3! En mocht u nog vragen hebben, ben ik 
te bereiken via SocialSchools of via de mail; anne.ekelmans@scalascholen.nl 

 

mailto:anne.ekelmans@scalascholen.nl


 

Hoi allemaal, wellicht kennen sommigen van jullie mij al, maar ik 
zal me nog even voorstellen. Mijn naam is Kim van Valkenburg en 
dit jaar mag ik afstuderen in groep 6 bij Juf Daniëlle en meester 
Tom op de Lambertusschool. 

In het schooljaar 2020-2021 heb ik ook stage gelopen op de 
Lambertusschool in groep 1/2 bij juf Angelique en in groep 6 bij juf 
Daniëlle. Dit schooljaar ben ik iedere dinsdag en woensdag op de 
Lambertusschool in groep 6. Rond het einde van het schooljaar 
sluit ik het jaar af met 5 weken blokstage. 

 

Naast mijn studie ben ik een fanatieke wedstrijdruiter en breng ik dus veel tijd door met mijn 
eigen pony. Ik heb erg veel zin om hier aan de slag te gaan! 

 

UPDATE UPGRADE LAMBERTUSSCHOOL 

Zoals u weet is na de meivakantie fase 3 gestart van de verbouwing. De aula en de laatste 5 
klaslokalen worden voorzien van nieuwe verlichting en elektra, nieuw binnenklimaat en 
nieuwe gietvloeren. In de aula is het plafond voorzien van een speciale coating t.b.v. een 
optimale akoestiek. De hoofdentree wordt voorzien van nieuw straatwerk en nieuwe 
beplanting. 
 
In de zomervakantie wordt alles opgeleverd. We zijn voornemens in de 2e week van het 
nieuwe schooljaar groep 3 t/m 8 over te huizen naar hun nieuwe lokalen.  
In het nieuwe schooljaar hoort u wanneer we de school feestelijk openen en wanneer u een 
kijkje kunt nemen in het nieuwe gebouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWALITEITSNIEUWSBRIEF 

Eind mei is er door de leerlingen, maar ook de ouders een vragenlijst ingevuld. Deze 

vragenlijst is verwerkt in de kwaliteitsnieuwsbrief.  

Hieronder vindt u kort de resultaten van deze enquête. Mocht u dit uitgewerkt willen 

bekijken verwijs ik u naar bijlage 1 en 2.  

Resultaten leerlingen veiligheid :    8.4 uitstekend! 

Resultaten leerlingen tevredenheid 2.0 :    8.6 goed/ uitstekend! 

Resultaten leraren tevredenheid & veiligheid:  8.1 uitstekend! 

Resultaten ouders tevredenheid & veiligheid:  7.5 (ruim)voldoende! 

Wij mogen hier als ouders, leerkrachten en leerlingen zeker trots op zijn! 

 

RIDDERKAMP BIJ ‘’DE LOCATIE’’ 

De Locatie is gelegen vlak bij het Engelermeer in Vlijmen dus goed bereikbaar voor iedereen. 
  
Naast dat wij een zorgboerderij zijn waar kinderen en jongvolwassenen worden begeleid, 
hebben wij ook een camping en groentetuin met winkel. Op ons terrein vinden het gehele 
jaar door diverse activiteiten plaats voor en door bewoners en bedrijven zoals de 
Aanschuiftafel, teambuilding en het Ridderkamp. 
  
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen meedoen met het Ridderkamp dat gehouden wordt op 24-25-
26 augustus. Elke dag worden er activiteiten georganiseerd van 10:00 tot 16:00 uur. 
Je kan je voor 1 dag inschrijven of meer dagen.  
Kosten zijn € 50,- per dag (eigen lunchpakket meenemen). 
Op vrijdagavond 26 augustus is er vanaf 18:00 uur nog een Ridderavond met diner en show. 
  
Deelname is alleen via aanmelding op:  Zorgboerderij De Locatie - Ridderkamp 
Of mailen naar: delocatie@zorgboerenzuid.nl 
  
Wegens het beperkt aantal plaatsen, graag op tijd inschrijven. Voor meer informatie zie de 
folder. 
   
Met vriendelijke groeten, 
Esther Lambooy (Stichting de Locatie) 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdelocatie.nl%2Fridderkamp%2F&data=05%7C01%7C%7C00579d9095ce452e721308da5b806237%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637922904269226536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n%2F%2FRNOyOEU2MzgF7FK2RfhfqfkSQ%2FV0%2FqXODfAT6754%3D&reserved=0
mailto:delocatie@zorgboerenzuid.nl


 

 

AANKOMENDE DATA 

Vanaf 7 juli : facultatieve oudergesprekken 

15 juli : groep 4 t/m groep 8 middag vrij  

19 juli : doorschuifuurtje in de middag  

20 juli : afscheidsavond groep 8 

22 juli : groep 4 t/m groep 8 middag vrij / vakantie  

 

 

 

 


