
 

 

NIEUWSBRIEF 8 – APRIL 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

De vakantie staat al bijna voor de deur. Morgen staan de Koningsspelen voor alle kinderen van de 
school op het programma. In en rondom de school worden allerlei activiteiten georganiseerd. In 
de nieuwsbrief leest u meer over de musical van groep 2, krijgt u informatie van de bibliotheek en 
leest u nog veel meer.  

We wensen u veel leesplezier en alvast een prettige vakantie! 

 

Team Lambertusschool 

 

 

MUSICAL GROEP 2 

Woensdag 20 april hebben alle kinderen van groep 2 de musical “Het Raadsel” gespeeld voor hun 

ouders. In deze musical helpt Orri de paashaas het kuiken Kwieter, ze gaan samen op zoek ‘naar 

die er was’ en volgen het enige spoor WATER ,WIT EN GESNATER, DIE ER WAS ZAL BIJ JE ZIJN, 

WATER, WIT EN GESNATER. Iedereen zag er prachtig uit, het was héél leuk en een groot succes!!! 

   

 



 

 

Webinar GGD voor de bovenbouw 

In de bijlage een uitnodiging van de GGD Hart voor Brabant voor ouders met leerlingen in groep 7 
en 8 op 11 mei a.s. De Webinar gaat over ‘Op weg naar de middelbare school’. De moeite waard 
om je hiervoor aan te melden. 

 

 

 

Activiteit in de bibliotheek voor groep 1-2-3 

Zaterdag 16 april zal Boekie het Feestvarken om 11.00 

aanwezig zijn bij het voorlezen in de bibliotheek in Drunen. 

Het is een interactieve voorlees/poppenvoorstelling 

waarbij kinderen ook wordt gevraagd om lekker mee te 

doen. Maar natuurlijk mogen ze ook alleen lekker komen 

luisteren en kijken. Deze activiteit wordt verzorgd door 

Poppentheater ‘De Vliegende Koffer'.  

Je kunt je aanmelden via: Boekie in de bieb | zaterdag 16 

april 2022 | Bibliotheek Heusden (op-shop.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotheekheusden.op-shop.nl/2472/boekie-in-de-bieb/16-04-2022
https://bibliotheekheusden.op-shop.nl/2472/boekie-in-de-bieb/16-04-2022


 

Handbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 

 

Doe jij mee aan de handbalkampioenschappen?  

Op woensdag 1 juni 2022 organiseren de  handbalverenigingen HV Avanti en s.c. Elshout, in 

samenwerking met Stichting de Schroef, de handbalkampioenschappen op de velden van HV 

Avanti. 

Wie 

Voor alle kinderen uit groep 3 tot en met 8 van basisscholen uit gemeente Heusden. 

Wat 

Je kunt je voor het toernooi inschrijven met een jongens-, meisjes-, of mixteam voor het toernooi 

van groep 3&4, 5&6 of 7&8. Ook als je geen lid van de handbalvereniging bent, kun je prima 

meedoen.  

Groep 3&4 speelt 5×5 (inclusief keeper), dus een team van 7 teamleden is perfect. Groep 5&6 en 

groep 7&8 spelen 7×7 (inclusief keeper), dus een team van 8-9 kinderen is super! 

Maak een team en schrijf je snel in! Elk team moet verplicht een begeleider opgeven. Het is 

mogelijk dat hij/zij een wedstrijd moet begeleiden. 

Waar en Wanneer  

HV Avanti, Torenstraat 146 in Drunen 

1 juni 2022 van 15.00 uur tot 17.30 uur 

Geïnteresseerd?  

Schrijf je met een team in via www.sjorssportief.nl  

Voor informatie mail je buurtsportcoach Jos: jos.vanderven@stichtingdeschroef.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sjorssportief.nl/
mailto:jos.vanderven@stichtingdeschroef.nl


 

KLEPPERMANDAG 

Op 15 mei is er weer een educatie natuurdag in de Heemtuin in Heusden.  

Tijdens deze natuur-educatiedagen kunnen kleine onderzoekers tussen de 4 en 10 jaar met hun 
ouders spelenderwijs op ontdekkingsreis in de natuur.  

Het spel, de beleving en het samenwerken tussen kinderen en hun begeleiders zijn de elementen 
die deze dag tot een feest maken. Aan de activiteit zijn geen kosten verbonden voor de 
deelnemers. 

In de bijlage vindt u een poster met meer informatie.   
 

 

AVOND 4-DAAGSE 

 
Het bestuur van de Avondvierdaagse Vlijmen is weer 
begonnen met het organiseren van de 34e editie van de 
vierdaagse! Wij hopen dat het door kan gaan. 
 
Wanneer zal de avond 4-daagse plaatsvinden: 
Dinsdag 7 juni, woensdag 8 juni, donderdag 9 juni en 
vrijdag 10 juni. 
 
  

AANKOMENDE DATA 

- Vrijdag 22 april Koningsspelen  

- Donderdag 19 mei schoolreis  

 

 


