
 

 

NIEUWSBRIEF 7 – MAART 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

 

Deze week geven we een groot applaus voor alle kinderen en sponsoren, want wat is er een mooi 
bedrag opgehaald voor alle mensen in Oekraïne. In deze nieuwsbrief krijgt u meer informatie over 
de upgrade van de school, de tweede fase, de sponsorloop voor Oekraïne, maar ook over de 
activiteiten die nog komen gaan. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Team Lambertusschool 

OEKRAÏNE  

In het Brabants Dagblad staat een mooi stuk over de sponsorloop. 

Rennen voor vluchtelingen uit de Oekranië: kinderen Lambertusschool lopen €11.400 euro bij 
elkaar.  

HAARSTEEG - De leerlingen van de Lambertusschool hebben met een sponsorloop 11.400 euro bij 
elkaar gerend voor onder meer de opvang  van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente 
Heusden. Mariënkroon is op een steenworp afstand. 

Wilt u meer lezen dan wil ik u verwijzen naar de instagrampagina van de Lambertusschool of het 
artikel in het Brabants Dagblad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ATELTIERDAG 

Op donderdag 10 maart zijn wij met groep 6 naar het Pieck gegaan. We hebben hier drie 

workshops gevolgd. We hebben kennisgemaakt met een ukelele, we hebben geschilderd en van 

klei hebben we een groepswerk gemaakt. De ene groep heeft een dierentuin gemaakt en de 

andere groep maakte snoepjesland.  

Het was een erg leuke dag! 

 
 

 

 

PRIJSUITREIKING CARNAVAL 2022 

Op vrijdag 18 maart hebben we met de hele bovenbouw en de prijswinnaars van de optocht het 
slotfeest gevierd in dorpscafé de Steeg. 

De uitslag van de kinderoptocht Haorendam 2022 werd gepresenteerd door Frans van Buul van de 
Local Heroes. Onze dank voor het regelen van de mooie prijzen. 

Hierbij de winnaars: 
1.) We mogen weer los 
2.) Van alles wé 
3.) CV De Koekers 
4.) CV Partywagen 

Iedere deelnemer kreeg een medaille en natuurlijk de grote wisselbeker voor de winnaars! 
Daarnaast voor iedere groep prachtige prijzen zoals: met je hele groep geheel verzorgd naar RKC 
of naar JUMPXL of pannenkoeken eten met je hele groep of lekker BBQ’en! Ook was de officiële 
ontmanteling van Jeugdraad Haorendam 2021-2022 deze middag. 

 



 

We kijken terug op een leuke middag en natuurlijk een geweldig carnavalsseizoen. Volgende jaar 
hopen wij weer een gezellige jeugdraad te kunnen vormen en een mooi feest te kunnen vieren. 

Namens de jeugdcommissie van Haorendam. 

 

 

UPGRADE LAMBERTUSSCHOOL 

De groepen 1 en 2 zijn alweer terug in het kleuterlokaal en wat ziet dat er weer helemaal 

opgeknapt uit. De kinderen hebben goed meegeholpen met het verhuizen. 

In de tweede fase van de upgrade zijn de groepen 3 en 4 aan de beurt. Zij zijn donderdag 10 maart 

overgegaan naar de twee nieuwste lokalen. In dit lokaal konden de kinderen alvast genieten van 

alle nieuwe veranderingen in het lokaal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Verhuizing van groep 4  
 

Het spannende moment is eindelijk aangebroken. Groep 4 is verhuisd naar een nieuw lokaal voor 
de verbouwing. De kinderen vonden dit erg spannend, maar ook heel erg leuk. En wat hebben ze 
het goed gedaan. In een halfuur is alles van ons huidige lokaal naar het nieuwe lokaal gebracht en 
om 10 uur zaten we alweer te werken aan rekenen en spelling. Wat een kanjers! Ons nieuwe 
lokaal is iets groter dus hebben we ook een heerlijk leeshoekje, gezellig he!  

 

 

 

SPELEN VAN EEN OUDE JAS  

 

De afgelopen weken hebben de leerlingen van groep 8 kennis gemaakt met Picoo’s. Een 
gameconsole om mee buiten te spelen en om te gebruiken in de lessen. 

 

Wat nu de link is met die oude jas? 

Voor school staat een kledingcontainer waar u uw oude kleding 
is kunt doen. De opbrengst hiervan gaat naar de 
oudervereniging. En de opbrengst van het vorige schooljaar 
heeft zij beschikbaar gesteld voor de aanschaf van dit 
lesmateriaal. Dit was ongeveer 700 euro! 

Dus heeft u oude kleding? 

Gooi het dan in de container voor school! 

Naast de bijdrage van de oudervereniging is ook de het geld dat 
we eerder van de ijsvereniging kregen hieraan besteed en heeft 
school zelf meegefinancierd 

 

 

 

 



 

 

PAASONTBIJT 

Wij zijn heel blij dat we weer dingen kunnen en mogen organiseren. Het eerst volgende dat eraan 

komt is Pasen. Daarom willen wij graag op vrijdag 15 april een paasontbijt organiseren.  

Dit willen wij doen d.m.v. een ontbijtje maken voor elkaar. Op 1 april krijgen de kinderen van 

groep 1 t/m 4 een brief mee naar huis waarin u met uw kind in kunt vullen wat uw kind lekker 

vindt en of het een grote of kleine eter is. Deze brief geeft u uiterlijk woensdag 6 april mee terug 

naar school. Op vrijdag 8 april krijgt uw kind een ingevulde brief van een ander kind mee. Het is 

dus de bedoeling om een ontbijtje voor een ander te maken. Dit ontbijt neemt uw kind dan mee 

op vrijdag 15 april. 

Groep 5 t/m 8 vullen deze brief op school zelf in en ook die verdelen wij op vrijdag 8 april. Het is 

dan dus de bedoeling dat u met uw kind een leuk, lekker en mooi ontbijtje maakt voor iemand uit 

zijn of haar klas. Net zoals met kerst krijgen de kinderen een gebaksdoos mee naar huis waarin 

het ontbijtje klaargemaakt kan worden zodat het makkelijk te dragen is en ook leuk te versieren. 

We maken er een gezellige ochtend van. De kinderen nemen deze morgen nog wel drinken en 

fruitspullen mee. Verdere informatie staat op de brief samen met de ontbijtwensen.  

 

 

 

 

 

AANKOMENDE DATA 

- Vrijdag 15 april - Paasontbijt en om 12:00 uur zijn alle leerlingen vrij 

- Maandag 18 april – vrij vanwege tweede paasdag 

- Vrijdag 22 april – Koningsspelen (volgt snel meer informatie) 

Na de koningsspelen op vrijdag 22 april start de meivakantie. 

 

 

 

 

 


