
 

 

NIEUWSBRIEF 9 – JUNI 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

Vorige week hebben we hopelijk allemaal genoten van een lang weekend. Aankomend 
weekend staat Pinksteren weer voor de deur en heeft iedereen weer een lang weekend .  

 

In deze nieuwsbrief leest u vooral meer informatie over de sportdag. We vragen u deze 
informatie goed door te lezen. Verder vindt u nog een update van de verbouwing en de  
belangrijke data.  

We wensen u veel leesplezier en alvast een fijn lang weekend. 

 

Team Lambertusschool 

 

 

 SPORTDAG LAMBERTUSSCHOOL 

Yes! Er staat weer een leuke activiteit voor de deur. 

Voor woensdag 8 juni hebben we een sportdag op de agenda staan. De 4-jarigen zijn op 

woensdag altijd vrij dus die mogen nog lekker thuis spelen. De sport- en spelactiviteiten 

vinden plaats bij VV-Haarsteeg. Aangezien we die dag met de gehele school om 08:30 uur 

willen verzamelen op de parkeerplaats van VV-Haarsteeg, vragen we iedereen met de fiets 

te komen (indien mogelijk). De kinderen hoeven deze dag géén fruit mee te nemen. Hier 

wordt door de oudervereniging voor gezorgd. 

Om 12:00 uur zijn alle spellen van de sportdag gespeeld en krijgen alle teams een Cooling 

down aangeboden door KIX. Na de Cooling down is er ook een kleine prijsuitreiking. 

Wij willen u dan ook uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn vanaf 12:00 uur. 

Om 12:30 uur is de sportdag afgelopen en kunt u uw zoon/ dochter weer ophalen bij de 

parkeerplaats van VV-Haarsteeg.  

Alle kinderen krijgen dinsdag 7 juni te horen in welke team zij zitten en welke kleur het team 

heeft. Het is leuk als uw zoon/dochter ook in deze kleur naar de sportdag kan komen. Denk 

hierbij aan kleding of bijvoorbeeld kleine accessoires zoals elastiek/ vlaggetjes. 

De afstemming met de VSO / BSO is door school afgestemd. 

 

 

 



 

UPDATE UPGRADE LAMBERTUSSCHOOL 

Vlak na de meivakantie is fase 2 van de verbouwing afgerond. De lokalen van groep 3&4, het 
atelier, de toiletgroepen, de kantoren/gangen en de personeelskamer is opgeleverd. Op 
dinsdag 16 mei zijn de groepen 3 t/m 8 weer verhuisd naar een nieuwe plek. Best een hele 
klus maar aan het einde van de dag had iedereen zijn/haar plekje weer helemaal ingericht.  
Op de foto's kunt u zien hoe het die dag gegaan is en hoe iedereen er nu bij zit. 
Wellicht heeft u het nog niet gezien maar onze hoofdentree krijgt ook een nieuwe upgrade. 
Voortaan kan iedereen echt goed zien dat wij de Lambertusschool zijn. 
 
De dag na de vakantie is gelijk fase 3 begonnen. In deze fase worden alle lokalen aan de 
voorzijde van de school en de centrale aula verbouwd. Volgens planning zou fase 3 nog vlak 
voor de zomervakantie afgerond kunnen zijn. Of we alles halen dat is nog even afwachten.  
Wat in elk geval wel zeker is dat het nieuwe gebouw pas na de zomervakantie feestelijk 
geopend wordt. Wanneer en hoe? Dat hoort u tegen die tijd en natuurlijk bent u dan van 
harte welkom. Tot die tijd is het soms nog even behelpen omdat we veel extra ruimte 
missen. Gelukkig is het weer prima en kunnen we ook veel buiten leren en werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVOND 4-DAAGSE 

Goed nieuws! De avond4daagse van Vlijmen gaat 
volgende week door. 
 

En wel dinsdag 7 juni, woensdag 8 juni, donderdag 

9 juni en vrijdag 10 juni. 

Laatste inschrijfmogelijkheid: vrijdag 3 juni 2022! 

 
 



 

VERKEER 

Door de hele verbouwing is het wat drukker voor de school. De werkmannen parkeren ook 

vaak de bussen voor de school. Ook zij gaan weer verder parkeren zodat er meer ruimte en 

veiligheid is voor de school. Wij willen u blijven vragen om uw kind te blijven stimuleren om 

op de fiets of te voet naar school te gaan. Mocht u toch met de auto komen dan kunt u 

parkeren bij de Steeg en het laatste stukje lopen.  

Wij willen u ook attenderen op het parkeren tegenover de 

school. De laatste tijd zien we weer steeds meer auto’s 

tegenover de school op de stoep parkeren. Hierdoor 

ontstaan er onveilige situaties voor de kinderen die lopend 

of op de fiets naar school gaan. Wij vragen u om hier 

rekening mee te houden. 

 

BABYNIEUWS 

Groep 8 is al op de hoogte en alle ouders van deze groep hebben 

het grote nieuws al gehoord. Juf Floor is zwanger! 

Wij feliciteren juf Floor met haar zwangerschap en wensen haar een 

hele fijne zwangerschapstijd. Na de zomervakantie gaat juf Floor 

met verlof en vooral genieten met haar gezinnetje.  

 

 

KUNST NA SCHOOL 

ER ZIJ NOG PLEKKEN VRIJ!! 

KUNST na school - leren rappen 

Wie kent rapper Snelle? Gaaf hè, dat half praten half zingen. Wil jij dat ook leren? Wij 
hebben rapper Ongelovige Thomas kunnen strikken om je te leren rappen. 

Hij legt je zelf in een filmpje uit wat je gaat doen. Lees er hier alles over  

https://www.trefpuntheusden.nl/wp-content/uploads/2022/06/Uitnodiging-Rappen-
KUNST-na-school-HS22.pdf 

Daar staat alle informatie in. 

Het begint 9 juni, in de Ark! 

 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trefpuntheusden.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FUitnodiging-Rappen-KUNST-na-school-HS22.pdf&data=05%7C01%7C%7C121ffba6997b43f9f67308da4482aa91%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637897625242719028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7voW2YARm6iGaYu8C9OCnna1IR%2FWla%2B5RMknRRjrsZ4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.trefpuntheusden.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F06%2FUitnodiging-Rappen-KUNST-na-school-HS22.pdf&data=05%7C01%7C%7C121ffba6997b43f9f67308da4482aa91%7Cc6b19b3f8e4242a09125dca7d784d56b%7C0%7C0%7C637897625242719028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7voW2YARm6iGaYu8C9OCnna1IR%2FWla%2B5RMknRRjrsZ4%3D&reserved=0


 

AANKOMENDE DATA 

- 14-15-16 juni schoolfotograaf 

- Woensdag 22 juni ouderbedank  

- Vrijdag 24 juni groep 4 t/m 8 middag vrij 

- 29-30 en 1 juli kamp groep 8 

 

 

 


