
 

  2021-2022 NIEUWSBRIEF 4 – DECEMBER 

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 
De sinterklaasperiode is op de Lambertusschool weer afgesloten. In de nieuwsbrief 

vindt u verschillende beelden van deze dag.  

In deze periode komen er niet veel mensen in de school, maar wij zien de school 

natuurlijk iedere dag. De aankleding in de school voor sinterklaas en kerst was 

prachtig. Daarvoor willen wij ook de oudervereniging hartelijk danken! 

De laatste week van het schooljaar is alweer bijna voorbij dus namens de gehele 

Lambertusschool wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed en gelukkig 

nieuwjaar.  

Veel leesplezier!  

Team Lambertusschool. 

 

 

INTERESSANTE LINKS 
Op de website van  GGD Hart voor Brabant zijn verschillende interessante webinars 

te vinden zoals bijvoorbeeld over:  

• Gezonde sportomgeving 

• Help!  Mijn kind wordt puber 

 

Het is de moeite waard om kijkje te nemen:  

Cursussen en webinars - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ggdhvb.nl/cursussen/


 

SINTERKLAAS  
De sinterklaasperiode hebben we op een fijne manier met alle klassen kunnen 

vieren. Met groep 8 wat later, maar dat maakte het niet minder gezellig. De 

groepen 1 t/m 5 hebben een bezoek gebracht en sinterklaas en zijn pieten.  

De groepen 5 t/m 8 hebben surprises gemaakt en mochten deze op 3 december 

met elkaar delen. Wat hebben alle kinderen goed hun best gedaan!  

Een kleine sfeerimpressie van de sinterklaasperiode op de Lambertusschool.  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

KERSTMUSICAL  
De kinderen van groep 7 hebben dit jaar weer een musical uitgevoerd. ‘Volg die 

ster’ gaat over het verhaal van de geboorte van Jezus, maar dan in een nieuw jasje. 

Zij hebben het super gedaan en daarvoor een groot compliment namens ons allen! 

Alle ouders van groep 7 hebben een link ontvangen om de musical te bekijken. De 

andere groepen kijken de musical als ze weer terug zijn op school.  

 

 

 

 

 

 



 

UPGRADE 
Zoals u allemaal weet krijgt de Lambertusschool een upgrade. We hebben er lang 

op gewacht, maar in de kerstvakantie gaat het dan echt beginnen.  

In de vakantie komen de eerste containers voor de school. Ook zijn de twee 

kleutergroepen en de peuterspeelzaal al verhuisd. Zij hebben een gezellige inrichting 

gemaakt in het nieuwe en tijdelijke lokaal.  

Dat wil zeggen dat na de vakantie er bijna geen parkeergelegenheid zal zijn voor 

de school/tegenover op de stoep. Onze vraag is dan ook voor uw veiligheid en van 

uw zoon/dochter om te parkeren bij de Steeg en een klein stukje te wandelen. 

Daarvoor alvast dank.  

 

  

 
 

 

 

 

 

OPROEP  
In groep 6 lezen de kinderen graag de stripboeken 

van Donald Duck. Uit de bibliotheek lenen wij dan 

ook verschillende stripboeken, maar hoe leuk zou 

het zijn als wij een eigen Donald Duck hoek 

kunnen maken.  

Daarom willen wij vragen: heeft u thuis Donald 

Duck stripboeken liggen en worden ze niet meer 

gelezen, denk dan aan ons. Mocht u ze kwijt willen 

geef ze dan aan uw zoon/dochter mee naar 

school. Dan komen deze vanzelf in de juiste klas 

terecht.  

 

 

 



 

LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad stelt zich even aan u voor. Hieronder leest u een kort stukje van 

alle leerlingen en daaronder vindt u de gezamenlijke foto.  

Hoi ik ben Emma en ik ben 7 jaar. Ik zit in groep 5. Mijn hobby is hockey. Ik hockey bij 

de club VMHC Vlijmen. Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om ideeën 

te bedenken. 

Hoi ik heet Tijn en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 5. Ik zit op voetbal en ik houd van 

buitenspelen. Ik zit bij de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om mee te denken 

voor de school. 

 

Hoi ik ben Luuk en ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6. Ik zit op judo en mountainbiken. Mijn 

hobby’s zijn gamen en voetballen. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik omdat ik 

graag mee wilde denken over de school. 

 

Hoi ik ben Lynde, ik ben 9 jaar en zit in groep 6. De reden dat ik in de leerlingen raad 

wilde is dat ik iets voor de school wilde doen. Mijn sport is hockey. 

 

Hoi ik ben Hidde, en ik ben 10 jaar oud. Ik zit in groep 7 mijn hobby’s zijn voetballen 

en gamen ik zit in de leerlingenraad omdat ik het fijn vind om mee te denken met de 

ideeën voor de school. Verder zit ik nog op voetbal bij vv Haarsteeg jo-11-3. 

 

Hoi ik ben Imke ik ben 11 jaar oud ik doe aan dansen 5x in de week. 

En ik doe nog aan karate. Waarom ik in de leerlingenraad wilde is omdat ik het leuk 

vind om mee te denken over de school. En ik vind het ook leuk om te overleggen 

met anderen over verandering en oplossingen te bedenken voor klassen en de hele 

school. 

 

Hoi ik ben Roos ik ben 11 jaar en zit in groep 8. Mijn hobby’s zijn korfbal en dansen. Ik 

wilde bij de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om ideeën te bedenken. 

 

Hoi ik ben Siem ik ben 11 jaar. 

En zit in groep 8 mijn hobby’s zijn voetballen en gamen. ik wilde graag bij de 

leerlingenraad omdat ik veel ideeën kan bedenken. 

 

 

 


