
 

 

NIEUWSBRIEF 5 –  JANUARI 2023 

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

 

We zijn alweer een tijd aan de gang in het nieuwe jaar. In deze periode wordt ook in elke 
groep de IEP afgenomen. U leest in deze nieuwsbrief meer informatie over: 

• de rapporten en de rapportgesprekken 

• het koffie uurtje van 11 januari 

• de opzet van carnaval dit jaar  

• de oproepen van de oudervereniging 

• de nationale voorleesdagen 

 

Heeft u een zoon/dochter die in het nieuwe schooljaar 4 jaar wordt? Neem dan contact op 
met Corien.van.casteren@scalascholen.nl. Zij geeft u de informatie die nodig is om uw kind 
in te schrijven. Wij vragen u om binnen 2 weken contact met Corien op te nemen.  

 

We wensen u veel leesplezier!  

Team Lambertusschool 
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RAPPORTEN  

Het rapport wordt meegegeven op maandag 6 februari. De oudergesprekken worden 
gevoerd van 8- 15 februari. In groep 8 wordt tijdens deze gesprekken het definitieve 
schooladvies gegeven. 

In groep 1 en 2 krijgen de leerlingen een boek met werkjes mee naar huis, om te laten zien 
wat ze de afgelopen periode gemaakt hebben. Daarnaast krijgen de leerlingen in de 
rapportmap een uitdraai van het rapport van het Digikeuzebord mee als ze langer dan een 
half jaar op school zitten. 

In groep 3 t/m 8 krijgen de leerlingen in de rapportmap het rapport dat de leerkracht heeft 
ingevuld en de talentenkaart van de IEP-toetsen. 

In de rapportmap vindt u een uitlegblad hoe u de IEP talentenkaart kunt lezen. In de 
terugblik op het laatste koffie uurtje wordt in deze nieuwsbrief ook nog uitleg gegeven over 
het leerling volgsysteem IEP en vindt u een link met extra informatie. Mocht u hierover toch 
nog vragen hebben, dan kunt u deze tijdens het gesprek met de leerkracht stellen. 

In verband met het invoeren van de nieuwe methode Blink lezen vindt u op dit rapport in 
groep 4 t/m 6 wel een beoordeling voor technisch lezen en niet voor begrijpend lezen. In 
groep 4 ligt de nadruk de eerste periode op technisch lezen en gaan ze in de tweede helft 
van het jaar de focus meer leggen op begrijpend lezen. In groep 5 en 6 is wel meerdere 
keren per week aandacht geschonken aan begrijpend lezen, maar hier zijn nog weinig 
punten van en is in het begin van deze nieuwe methode nog veel klassikaal gedaan. In het 
volgende rapport wordt in groep 4 t/m 6 hier wel een beoordeling voor gegeven. Op de 
talentenkaart van Iep kunt u zien hoe uw dochter en/of zoon heeft gescoord voor begrijpend 
lezen op een landelijke toets. In groep 7 en 8 ligt de focus naast leesplezier/leesmotivatie op 
begrijpend lezen. U vindt daarom in het rapport van groep 7 en 8 wel een beoordeling op 
het gebied van begrijpend lezen en niet op technisch lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terugblik op het koffie uurtje 

Woensdag 11 januari was weer het eerste koffie uurtje van 2023. Er was een grote opkomst 
van betrokken en geïnteresseerde ouders. Niet iedereen was in de gelegenheid om aan te 
sluiten daarom hieronder een samenvatting van wat er besproken is.  
 

Er is een uitleg gegeven over het Leerling Volg 
Systeem. Iep is een leerlingvolgsysteem voor groep 
3 t/m 8.  Het brengt het complete kind in kaart.  Als 
we het hebben over een compleet kindbeeld, 
betekent dat dat we verder kijken dan de 
cognitieve vaardigheden. 
 

Het gaat niet alleen om taal en rekenen, maar ook om zaken als doorzettingsvermogen, het 
uiten van gevoelens en nieuwsgierigheid De toetsen zijn verdeeld en hoofd- en hart en 
handen toetsen. Op de Lambertusschool nemen we de volgende hoofdtoetsen af: rekenen, 
lezen en technisch lezen.  Deze toetsen worden twee keer per jaar digitaal afgenomen. De 
toetsen die de leerling maakt, wordt afgestemd op de resultaten die hij/zij bij de laatste 
toetsperiode behaald heeft. Hiervoor wordt de beslisboom gebruikt die Iep heeft 
vastgesteld.  
De hart en handen toetsen bestaan uit de onderdelen creatief vermogen, sociaal emotioneel 
en taakaanpak. Deze toetsen worden eenmaal per jaar in januari afgenomen. Op de 
talentenkaart worden de resultaten weergegeven per vakgebied van de hoofd- en ook van 
de hart en handen toetsen. De talentenkaart wordt toegevoegd aan het rapport dat uw kind 
tweemaal per schooljaar ontvangt. De uitslagen van de toetsen worden met de leerlingen 
besproken. Er wordt gekeken in welke mate ze zijn gegroeid, welke onderdelen al heel goed 
gaan en welke onderdelen nog extra aandacht behoeven.    
Er is tijdens de presentatie uitgelegd hoe je de talentenkaart kunt lezen en wat je hieruit 
kunt halen.   
 

Het is de moeite waard om de Iep site te 
bezoeken.   
Klik hiervoor op de volgende link: Informatie 
voor ouders IEP LVS - Bureau ICE (bureau-ice.nl) 
Je vindt hieronder andere de PowerPoint die is 
getoond tijdens het koffie uurtje en leeswijzers 
voor de talentenkaart. In de bijlage nog een 
aparte toelichting over het onderdeel hart en 
handen.  
  
 
 

 
Bedankt voor de aanwezigheid van de grote groep ouders!   
  
Mocht u graag bepaalde onderwerpen willen bespreken tijdens een volgend koffie uurtje, 
stuur even een mailtje of bericht via Social Schools aan Corien van Casteren, 
Corien.van.casteren@scalascholen.nl . Op wo 29 maart zal er weer een koffie-uurtje zijn. 
Deze staat o.a. in het teken van onze nieuwe methode Blink lezen.  U bent van harte welkom 
en wij laten u later nog weten wanneer u zich hiervoor kunt opgeven. 

 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/mijniepkanaal/informatie-iep-lvs/informatie-team-ouders/
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/mijniepkanaal/informatie-iep-lvs/informatie-team-ouders/
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CARNAVAL 

Het is weer bijna zover! Carnaval 2023! 

Dit jaar gaan wij er als school weer een gezellig feestje van maken. Alle kinderen mogen 
vrijdag 17 februari verkleed naar school komen. We starten deze dag gewoon in de eigen 
klas. Uw kind hoeft deze ochtend geen fruit en drinken mee naar school te nemen. 

Halverwege de ochtend vertrekken we met zijn alle naar de Steeg waar we gezellig gaan 
dansen en optreden voor elkaar.  

Helaas voor jullie als ouders, verzorgers houden wij dit feest 
besloten voor alleen de Lambertuskinderen en alle juffen en 
meesters. 

Om ongeveer 12.00 uur gaan we terug naar school en om 12.30 
uur krijgen alle kinderen vakantie. U kunt uw kind dus gewoon 
ophalen zoals u gewend bent. 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne Carnaval. 

Alaaf!! 

 

 

GROEP 1C IS GESTART  

Op 23 januari zijn wij officieel gestart met een instroomgroep. Alle kinderen die dit 
schooljaar 4 jaar worden komen gezellig in ons nieuwe groepje. Wij zijn gestart met 6 
kinderen en groeien tot een klas van 17 kinderen rond het einde van het schooljaar. 

De juffen zijn juf Marian en juf Floor.  

Samen leren ze alle regeltjes en mogen zij rustig wennen op school. Wij werken en spelen 
samen met de andere kleutergroepen en dat is heel gezellig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZILVEREN WEKEN  
 

Hallo allemaal, 

Wij hebben de zilveren weken gehad in groep 8 en de rest van de school ook. Wij hebben 
deze twee weken veel opdrachtjes gedaan waarmee we elkaar nog beter hebben leren 
kennen, actief bezig waren en goed samen hebben gewerkt in groepjes en met de hele klas. 
Bijvoorbeeld dat je met iedereen tegelijk over de lijn heen moest springen, we hebben met 
elastiekjes en touw een beker moeten verplaatsen en vervolgens nog de bekers moest 
opstapelen.  

 

Verder hebben we nog woordwebben ingevuld. Hierin kon je aangeven wat je nog beter kan 
doen, over wat je van de klas vindt en wat je al weet over naar welke school je gaat. We 
hebben het ook over groepsdruk gehad, dat je bijvoorbeeld heel snel met andere mensen 
meegaat zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Daarover hebben we een paar filmpjes 
gekeken en we hebben het ook zelf meegemaakt in de klas.  

 

Uiteindelijk hebben we ook nog iets met fotografisch geheugen gedaan. We liepen hierbij 
een klein rondje in Haarsteeg. We moesten in groepjes op huizen letten, op de straat en 
kleine en grote details. Toen we weer in de klas zaten ging de meester vragen stellen over 
wat we hebben gezien.   

Dat is wat we hebben gedaan en we vonden het heel gezellig.  

 

Groetjes groep 8 van de Lambertusschool. 

 

 

STAGIAIRES 

De Lambertusschool is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er elk jaar studenten van de 

Pabo stage bij ons lopen. Ook dit jaar zijn er weer enthousiaste studenten begonnen. 

Hieronder vertellen zij kort wie ze zijn en wat zij gaan doen. 

 

Hallo allemaal, 

In het komende half jaar ben ik niet meer in groep 1/2A te vinden. Ik heb het er erg naar 
mijn zin gehad, maar ik ga toch echt eens even kijken hoe het aan de andere kant van de 
school is. Dit ga ik doen in groep 7, daar ben ik tot en met de zomervakantie. Wat ik vooral 
geleerd heb en meeneem uit groep 1/2A is het organiseren van lessen en hoe je dit ook met 
kleine groepen kan doen. Nu weet ik bijvoorbeeld dat je bij de kleuters echt overal over na 
moet denken voordat je een les geeft. In de bovenbouw wil ik dan ook gaan onderzoeken of 
dit daar ook zo goed werkt. In de komende periode wil ik een start gaan maken met het 
geven van lessenreeksen. Dit zijn een aantal lessen (vaak 3 of 4 lessen) die gaan over 
hetzelfde onderwerp. Wat ik verder nog meer wil gaan doen weet ik nog niet, maar dat zal 
vast nog wel komen. 

Groetjes, Bart. 



 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met het ontwerpen van bewegend leren 
activiteiten. Ik heb verschillende werkvormen uitgeprobeerd in de groep om zo te kijken wat 
leuk en leerzaam is.  
 
Samen met de externe instantie ‘rekengym’ heb ik een rekenchallenge ontworpen, waarbij 
de leerlingen iedere dag 10 minuten door bewegend leren activiteiten plus- en minsommen 
hebben geautomatiseerd.  
 
De aankomende weken ga ik de minor leiderschap en innovatie volgen. Ik krijg dan 3 dagen 
aanbod op de pabo en loop 1 dag in de week stage bij de directeur van 't Palet. Hierna ga ik 
nog de minor muziek volgen. Daar ga ik mij dan meer verdiepen in muziek in de klas.  
Ik ben benieuwd wat ik tijdens de minoren ga leren en daarna ga ik mij focussen op het 
afronden van de hoofdfase van de pabo.  
 
Groetjes Pam 
 

 

 

Hoi allemaal, 

Helaas zit mijn periode op de Lambertusschool er weer op. Ik heb hier veel geleerd en ga dit 
zeker meenemen naar mij volgende stage. Ik vind het erg jammer om weg te gaan bij groep 
8 en heb een leuk half jaar met de kinderen gehad. Vanaf 6 februari start mijn minor gedrag 
en ga ik stage lopen bij het sbo Zilverlicht. 

  

Tot ziens! 

Michelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NAMENS DE OUDERVERENIGING 

Incasso 

Beste ouders/verzorgers, 

Voor de nieuwe leerlingen en voor de leerlingen waarbij de incasso de eerste keer niet is 
gelukt willen we aangeven dat de ouderbijdrage van dit jaar de komende week wordt 
geïncasseerd. 

De hoogte van de ouderbijdrage is niet aangepast. Deze bedraagt € 37,50. Voor de leerlingen 
die later zijn ingestroomd is dit de helft: € 18,75. Gelieve hier rekening mee te houden. 

Indien u vragen heeft kunt u mailen naar OR-lambertus@outlook.com  

Met vriendelijke groet, 

Namens de oudervereniging, Monique Raes Penningmeester. 

 

Nieuwe luizenpluizers gezocht!! 

De luizencontroles worden uitgevoerd door luizenouders. Na elke vakantie op 
maandagochtend controleert deze groep ouders alle leerlingen op hoofdluis. Dit doen ze 
door het haar heel goed na te kijken. Speciale kennis is hiervoor niet nodig, alleen een 
scherp oog. En als je het fijn vindt kijkt een van de ervaren luizenouders de eerste keer met 
je mee. 

Het pluizen vergt ongeveer een half uur tot een uur van uw tijd, uiteraard geldt hierbij dat 
hoe groter de groep is, hoe sneller de controle klaar is! 

Heeft u tijd om te komen helpen met controleren? Of wilt u graag meer informatie? Dan 
kunt u zich melden bij Patricia Lardinois via: trieslardinois@gmail.com. 

De maandag na de vakantie is het prettig als kinderen zonder vlechten/veel gel op school 
komen want dat is prettiger werken voor de ouders. 

 

 

De kledingcontainer is er weer!! 

Wist u dat de opbrengst van deze container naar de 

Lambertusschool gaat? Vorig jaar hebben we van de 

opbrengst een gedeelte van de Picoo’s kunnen 

betalen.  

Deze worden nu tijdens verschillende activiteiten 

ingezet in veel groepen.  
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NATIONALE VOORLEESDAGEN  
  

 De nationale voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 4 februari. Op de Lambertusschool 
schenken we hier natuurlijk ook aandacht aan. In groep 1 t/m 4 komen ouders en/of opa’s 
en oma’s voorlezen in de klas en groep 5 t/m 8 wordt er een boekenspeeddate 
georganiseerd.  

Voorlezen is heerlijk om te doen en zo gezellig! Op de site van de bibliotheek 
inspireren ze je graag met tips om het voorlezen nog leuker te maken. 

Het prentenboek van het jaar is 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' 
van Joukje Akveld en Jan Jutte.   

Op 1 februari is er bijvoorbeeld een voorleesfeestje voor leerlingen uit groep 
1 t/m 4 in de bibliotheek in Vlijmen. Bertine van Spijk en Lonneke 
Sanders komen voorlezen, er is iets lekkers en er liggen kleurplaten klaar. 

Via de volgende link kun je je hiervoor aanmelden en zie je onder andere ook 
de andere activiteiten.  

De Nationale Voorleesdagen (bibliotheekheusden.nl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekheusden.nl/jeugd/nationale-voorleesdagen-2023.html


 

VOORSTELLINIG VAN DE VUILNISMANNEN 
 

Groep 4 naar voorstelling van de Vuilnismannen  
Afval opruimen, scheiden en sorteren, dat is wat vuilnismannen doen. Maar wat als je de 
stortplaats ziet als een grote berg inspiratie voor het maken en ontdekken van nieuwe 
muziek? Hoezeer Harrie, Sjakie en Henk ook hun best doen om de boel op te ruimen en op 
de juiste manier van elkaar te scheiden, keer op keer worden ze verleid door de muzikale 
mogelijkheden van de stortplaats.  
 

Op 17 januari is groep 4 naar een voorstelling van De Vuilnismannen geweest. Het was een 
leuke interactieve voorstelling waarbij de kinderen zelf ook mee muziek mochten maken!  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK VAN HET HANDSCHRIFT  

23 januari is de Internationale Dag van het Handschrift, die bedoeld is om meer aandacht te 
vragen voor het belang van handmatig schrijven. De datum wordt in Nederland aangegrepen 
om een nationale Week van het Handschrift te organiseren, die zich vooral richt op ons 
Nederlandse onderwijs. 
 
De Week van het Handschrift vindt dit jaar plaats van 22 t/m 26 januari, en wordt 
georganiseerd door het Platform Handschriftontwikkeling. Zij gebruiken de Week om door 
het hele land heen het belang van het handmatig en cursief schrijven in het onderwijs te 
promoten. Dat gebeurt onder andere met schrijfopdrachten en andere lespakketten, maar 
ook met spelletjes die met het onderwerp te maken hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aankondiging Lentekriebels 

Vanaf 20 maart tot 31 maart werken we op de Lambertusschool aan de week van de 
Lentekriebels.  

De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het 
basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een 
positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten 
en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het project.   

 

Meer informatie kunt u vinden via: 

Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders - Seksuelevorming.nl 

 

VAKANTIE  

We wensen iedereen namens het gehele team van de Lambertusschool alvast een prettige 

carnavalsvakantie! 

 

 

 

AANKOMENDE DATA 

- Maandag 6 februari rapporten mee voor alle kinderen. 

- Woensdag 8 februari start rapportgesprekken. 

- Vrijdag 17 februari carnaval. Alle kinderen van de Lambertusschool om 12:30 uur uit. 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fseksuelevorming.nl%2Fonderwerpen%2Fweek-van-de-lentekriebels%2Fweek-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders%2F&data=05%7C01%7C%7Cc85c4e44611f477461e408daf499f37c%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C638091239298921921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zrs205zGlbsjVf8ndag5dstx432N9l3wh1QiCJIdoo4%3D&reserved=0

