
 

 

NIEUWSBRIEF 3 –  NOVEMBER 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

Afgelopen week stonden de facultatieve oudergesprekken weer op de planning.  

In deze nieuwsbrief vertellen wij u meer over de viering van sint en kerst. Dit is al eens 
voorbij gekomen in het bericht over Sint en kerst. Ook over de vrije dagen, media masters, 
een nieuwe groep 1C en natuurlijk allerlei andere gezellige activiteiten. 

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

Veel leesplezier! Team Lambertusschool. 

Team Lambertusschool 

 

VRIJE DAG  
Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen van de Lambertusschool vrij. Op donderdagavond 

hebben we in elke klas een kerstviering. Groep 7 heeft wel het kerstdiner, maar heeft daarna 

de uitvoering van de kerstmusical. Hoe de donderdag eruit ziet heeft u al kunnen lezen in 

het bericht van Sint en Kerst, maar staat hieronder nog eens toegelicht.  

 

SINT EN KERST   

Sinterklaas 

Op maandag 5 december vieren wij sinterklaas op school. De tijden zijn gewoon zoals altijd. 

Deze dag staat in het teken van sinterklaas. De groepen 1 t/m 4 vieren sinterklaas in de eigen 
klas. Zij brengen nog wel een bezoek aan sinterklaas en zijn pieten. De aankomst vieren wij 
zoals gewoonlijk op het schoolplein en daar zijn jullie als ouders natuurlijk ook van harte 
voor uitgenodigd. We verwachten iedereen om 08:30 uur op het schoolplein. 

De groepen 5 t/m 8 vieren deze ochtend sinterklaas met de zelfgemaakte surprises. De 
surprises worden op donderdag 1 december ingeleverd in een plastic zak. De rijmen worden 
buiten op de plastic zak geplakt (niet in de surprise stoppen!). 

Op deze dag nemen alle kinderen gewoon fruit en drinken mee. Of dit door al het lekkers 
ook opgegeten wordt weten we nog niet zeker. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kerst 

Op donderdag 22 december draaien we een gewone schooldag en vieren 
wij ’s avonds de kerstviering. Mocht uw kind(eren) gebruik van de BSO 
vragen wij u dit zelf aan de BSO door te geven. Het is de bedoeling dat u, 
met uw kind(eren) iets maakt voor het kerstdiner. De inschrijflijsten 
komen vanaf maandag 12 december op de deur van de groep te hangen. 
Voor groep 1/2 hangt de lijst bij het kantoor van juf Charlotte. 

Donderdagavond 22 december worden alle leerlingen om 16:45 uur op 
school verwacht. Om heel veel drukte in de school te voorkomen zijn er 
genoeg handen om uw kind mee te helpen om het eten in de klas te 
brengen. 

Iedere leerling neemt een eigen bordje, bestek en beker mee voorzien 
van een naam. Dit wordt maandag 19 december bij de leerkracht 
ingeleverd. 

Tussen 17:45 en 18:45 uur zullen alle leerlingen van de school een tocht 
lopen. Op deze tocht gaan de kinderen onderwerpen tegenkomen die te 
maken hebben met kerstmis. 

Na terugkomst van de tocht staat de kerstman alle kinderen weer bij de 
hoofdentree op te wachten. Om 19:00 uur is de avond afgelopen en 
vragen wij aan ouders om alle kinderen op te komen halen in de klas. 

 

Voor groep 7 is het net iets anders. Wij verwachten groep 7 ook om 16:45 
uur op school voor een diner. Alleen zij gaan om 17:45 uur de 
kerstmusical opvoeren voor de ouders. Ook zij zijn rond 19:00 uur klaar en 
mogen daarna met hun ouders naar huis. Verder informatie over de 
musical volgt via de leerkracht. 

 

 

 

 

NIEUWE GROEP EN COLLEGA 

 

Wellicht heeft u er al iets van gehoord. Het aantal 4-jarige kinderen dat instroomt is groot dit 
schooljaar. Daarom hebben we groeiformatie aangevraagd en dit is toegekend.   
Medio januari 2023 start de nieuwe instroomgroep, groep 1c. Hiervoor is een plan gemaakt 
en juf Marian gaat deze instroomgroep starten.  

Achter de schermen is gezocht naar een vervanger voor juf Marian. Dat is gelukt en we 
hebben Bram Verhoofstad hiervoor aangesteld tot aan de zomervakantie. Hij zal tot aan 
carnaval ma-do-vrij op onze school werken en na de carnavalsvakantie op ma en vrijdag.  

   

 

 

 



 

BIEB  - SINT GAAT WEER ON TOUR 
 

Wat is Sinterklaas blij dat hij dit jaar weer langs kan komen in de Bibliotheek! En wij 
natuurlijk ook. Op woensdag 30 november gaat hij bij al onze vestigingen op bezoek. Kom jij 
ook, om hem weer welkom te heten? 

De volgorde en tijden van de bezoeken aan de vestigingen zijn als volgt: 

DRUNEN: 14:00-14:45 uur 
VLIJMEN: 15:00-15:45 uur 
OUDHEUSDEN: 16:00-16:45 uur 

Meld je aan a.u.b. dan kunnen wij het goed voorbereiden! 

 

 

BIEB  - BOEKIE IN DE BIEB (POPPENTHEATER) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIAMASTERS GROEP 7 EN GROEP 8 
 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 tot en met 11 november) hebben wij op school 
extra aandacht besteed aan mediawijsheid en hebben we het spel MediaMasters gedaan in 
de klas. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid. 
We zijn aan de slag gegaan met onderwerpen als WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en 
nepnieuws. 
 
Tijdens de landelijke wedstrijd van MediaMasters werden leerlingen vijf speldagen lang 
uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor konden zij in de klas en 
thuis MediaMissies volbrengen (vragen en opdrachten over mediawijsheid). De klas die de 
meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen, en 
wint mooie prijzen. 
 
Iedere leerling heeft na afloop een MediaMasters-certificaat van deelname gekregen. Kijk 
voor meer informatie op de website van www.MediaMasters.nl  

 

  

 

 

VOORLEESWEDSTRIJD GROEP 7 EN GROEP 8 
 
Hidde, Djevany, Veerle en Sam van groep 7 en 8 hebben afgelopen 
donderdag 17 november meegedaan aan de voorleeswedstrijd op 
school.  
 
Zij mochten lezen voor juryleden van de school. Ze hebben het allemaal 
hartstikke goed gedaan! Wat een leuke en verrassende boeken hebben 
ze gekozen om voor te lezen.  
 
 
 
Wij feliciteren Djevany.  
 
Wij wensen Djevany veel succes bij de 
voorleeswedstrijd binnen de regio.  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mediamasters.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C681cf547b91246e0757808dac32ee039%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C638036903332383993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PYe3DwFvrFR3viSIDSc3OOBeZiuUxttvZMhfouB0wrE%3D&reserved=0


 

GROEP 1-2-3  
 

Poppenkast groep 2-3  
Op woensdag 2 november hebben we een poppenkast gespeeld voor de kinderen. Het ging 
over de Fabeltjeskrant uit Haarsteeg. Meneer de Uil, mevr. Ooievaar, Ed en Willem Bever, 
Zoef de Haas, Bor de Wolf, Ome Gerrit en meneer de Raaf waren erbij aanwezig. 
Het verhaal ging over het verzamelen van een wintervoorraad voor het praathuis “de Steeg”. 
Na veel gedoe is het toch allemaal goed afgelopen en hebben de kinderen flink genoten!  
 

 
 

 
Voorstelling groep 1-2-3       “GI-GA-GROEN”  
Het is al een tijdje geleden maar wat hebben we een 
fantastische Kinderboekenweek achter de rug! Bij groep 
1-2-3 hebben we een geweldige voorstelling van Gi-Ga-
Groen gehad. Deze was geregeld door Trefpunt Heusden. 
We hebben heel veel gelachen en genoten van de 
voorstelling.   
  
  
  
  

 

Herfstwandeling groep 1-2-3  
Op dinsdag 18 oktober hebben we met alle kinderen van de groep 1-2-3 een 
herfstwandeling gemaakt in het Nieuwkuijks bosje. Het was een heerlijke middag, mooi 
droog en zonnig herfstweer.  
We hebben in het bos naar ‘kabouters’ gezocht en deden daar een opdracht.  
We willen alle ouders die erbij waren bedanken voor hun hulp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROTS EN WATER TRAINING 

Unieke kans om jouw kind vrijblijvend kennis te laten maken met Rots en Water! 

We organiseren PROEFLESSEN op 16 en 25 januari 2023, gymzaal Kindcentrum ’t Ven in 

Rosmalen. De trainingen beginnen een week later en duren in totaal 10 weken. 

Bij rots en water oefenen kinderen op een actieve - fysieke manier met sociale vaardigheden 

en weerbaarheid. Spel en fysieke oefening wisselen we af met korte momenten van 

reflectie. Omdat het een groepstraining is, leren de kinderen van de trainers én van elkaar. 

Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, 

omgaan met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten. Water staat voor contact maken 

met de ander, samenwerken, grenzen voelen van jezelf en de ander en ontspannen. 

We trainen met 2 ervaren trainers op groepen van maximaal 10 kinderen. Ieder kind krijgt 

een werkmap, met veel foto’s en concrete DOE opdrachten. Ouders trainen 2 keer mee en 

krijgen iedere week een verslag over de mail van de training. We houden persoonlijk contact 

over de ontwikkeling van jouw kind. 

Meer weten of zelf ervaren of het iets voor jouw kind is? 

Kijk dan op www.steviginjeschoenen.nu  

 

 

 

 

AANKOMENDE DATA 

- Vanaf donderdag 1 december mogen de surprises al op school komen.  

- Maandag 5 december staat de sint viering op het programma (gewone lestijden) 

- Donderdag 22 december staat de kerstavond van 16:45 – 19:00 uur.  

- Vrijdag 23 december is de gehele dag vrij voor alle kinderen van de Lambertusschool. 

 

 

 

 

 

 

http://www.steviginjeschoenen.nu/

