
 

  2021-2022 NIEUWSBRIEF 5 – FEBRUARI 

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 
We zijn alweer een tijd aan de gang en wat is het fijn om te zien dat steeds meer kinderen 

en groepen weer in de school zijn. In deze periode wordt in elke groep ook getoetst. U 

leest in deze nieuwsbrief dan ook over de IEP. Dit is het nieuwe leerlingvolgsysteem waar 

de school mee werkt. 

Verder krijgt u een update over de upgrade van de school, de rapportgesprekken en leest 

u meer over de opzet van carnaval. We wensen u veel leesplezier! 

 

Team Lambertusschool 

 

 

RAPPORT  
Het rapport wordt meegegeven op woensdag 16 februari. De kinderen krijgen op deze 

dag zowel een nieuw rapport als een nieuwe rapportmap mee.  

De oudergesprekken worden gevoerd van 17- 24 februari. De gesprekken worden open 

gezet op maandag 7 februari om 18:00 uur via SocialSchools. We hopen u dan allemaal 

weer op school te kunnen zien en te spreken. Bij deze gesprekken en het verplaatsen in 

de gang is het belangrijk dat er een mondkapje gedragen wordt.  

 

 

CARNAVAL  
Dit jaar zal carnaval op school klein 

gevierd worden. We houden hierbij 

rekening met de regels, maar kijken 

ook zeker naar de mogelijkheden.  

Hoe het dit jaar vorm krijgt hoort u 

later nog van ons. Alle kinderen van 

school mogen dit jaar verkleed naar 

school komen.  

 



 

STAGIARES 
De Lambertusschool is een opleidingsschool. Dat wil zeggen dat er elk jaar studenten van 

de Pabo stage bij ons lopen. Ook dit jaar zijn er weer enthousiaste studenten begonnen. 

Hieronder vertellen zij kort wie ze zijn en wat zij gaan doen. 

 
Beste ouders, 
 
Afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 4. Wat heb ik een ontzettend leuke tijd 
gehad en wat een leuke groep! Ik heb tijdens deze stageperiode ontzettend veel geleerd. 
Voornamelijk het consequent handelen en het orde houden. Van het geven van een paar 
lessen op een dag, naar hele dagen lesgeven en zelfs nog even mogen ervaren hoe het is 
om alleen voor de klas te staan. Mijn mentor Carlin heeft me deze stageperiode 
ontzettend goed begeleid. Ik heb echt mezelf mogen ontwikkelen. Helaas komt er altijd 
aan een begin ook weer een eind. Ik start 8 februari in groep 5 bij juf Monique en juf 
Loes. Ook hier hoop ik mezelf weer wat verder te ontwikkelen. Ik ga er een leuke tijd van 
maken!  
 
Groetjes, Annemijn van Harten 
 

 

Hallo, Anne hier!  
Het afgelopen halfjaar heb ik stage mogen lopen in groep 6. Ik heb in de vorige jaren altijd 
stage gelopen op stadse scholen en ik was erg benieuwd hoe een stage op een 
dorpsschool zou zijn. Ik heb ervaren dat dat erg gezellig is! Het ons kent ons en het 
enthousiasme van het team spreekt mij erg aan. Daarnaast heb ik in groep 6 van Bo en 
Daniëlle mogen leren hoe een les extra leuk gemaakt kan worden door er bijvoorbeeld 
een loopspel van te maken of door de leerlingen op een creatieve manier samen te laten 
werken. Ik ben dan ook blij dat ik het komende half jaar in groep 6 mag blijven! 

 

 

Beste ouders/verzorgers,  
Het eerste halfjaar van het schooljaar zit er al weer op. Ik heb mogen stagelopen in groep 
7, bij meneer Tom. Hier heb ik veel ervaring op gedaan. Ik heb mezelf ontwikkeld in 
klassenmanagement en het handelingsgericht werken. Het was mooi om de leerlingen te 
begeleiden in hun groei en ontwikkeling.  
Het volgende halfjaar (februari tot de zomervakantie) mag ik stagelopen in groep 3 bij juf 
Nikki. Ik heb er zin in om weer met nieuwe uitdagingen aan de slag te gaan! 
Groet, Stephan  

 

Hoi allemaal,  

Afgelopen half jaar heb ik stage gelopen in groep 8 bij Juf Floor. Hier heb ik het super erg 
naar mijn zin gehad! Helaas was voor mij afgelopen donderdag alweer mijn laatste 
stagedag op de Lambertusschool. Aankomende week begin ik namelijk met mijn minor 
waarbij ik stage ga lopen in het speciaal onderwijs. Dit ga ik doen op de Hub in Rosmalen. 
Hier kijk ik erg naar uit, ondanks dat ik de Lambertusschool natuurlijk wel ga missen! Ik 
kijk met veel plezier terug op het afgelopen jaar, en wie weet zien jullie mij volgend jaar 
nog terug als ik aan het afstuderen ben!  Groetjes Eline   



 

 

GGD WEBINAR  
In de bijlage vindt u een flyer van de GGD. In de flyer staat meer informatie over de 

Webinar over mediaopvoeding. Deze webinar zal plaatsvinden op 21 februari 2022. 

 

 

UPGRADE 
Het is zover: ze zijn begonnen! We zitten dan ook helemaal in de upgrade. In de vorige 

nieuwsbrief heeft u al kunnen zien waar de kleutergroepen naar toe zijn verhuisd en hoe 

zij weer voor een nieuw, gezellig (tijdelijk) klaslokaal hebben gezorgd.  

Hieronder willen we jullie op de hoogte houden van de upgrade.  

Linksboven ziet u de nieuwe betegeling van de toiletten bij de kleutergroepen. De 

kleuters waren erg benieuwd dus vandaar dat we u ook graag op de hoogte brengen van 

deze update.  

Op de rechterafbeelding ziet u onze voorlopige gang in de bovenbouw. Aan de andere 

kant van deze ingebouwde wand zorgen ze voor de nieuwe klaslokalen.  

Onderaan de afbeelding geven we u een kijkje in het nieuwe klaslokaal. Een groot raam 

wordt in de opening geplaatst om te zorgen voor meer transparantie in de school. Dit zal 

bij elk klaslokaal geplaatst worden.  

 



 

AANKONDIGING CULTUURDAG 
Cultuur/Pieckdag 
 
Dit schooljaar is besloten om extra aandacht te besteden aan Kunst en Cultuur. Hiervoor 
zijn er gelden gereserveerd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat wij als 
school hebben ontvangen. 
 
De Cultuurcommissie heeft een geweldige Cultuurdag georganiseerd op 17 maart.  
Wilt u er alvast rekening mee houden dat u uw kind die dag kunt brengen en ophalen bij 
de Voorste Venne in Drunen. Wij zijn nog bezig met het afstemmen van deze dag met de 
VSO/BSO, In een volgende nieuwsbrief wordt u verder hierover geïnformeerd. 

 

 

OPROEP  
Voor een middag vol activiteiten is groep 5 en 

groep 6 op zoek naar blikken. Met deze 

blikken willen zij later op deze middag 

muziekinstrumenten maken. Mocht u thuis 

een blik over hebben dan maakt u daar de 

groepen 5 en 6 erg blij mee.  

De blikken mogen ook altijd bij onze collega’s 

ingeleverd worden.  

 

 

 

 

 

 

 


