
 

 

NIEUWSBRIEF 5 –  MAART 2023 

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

 

U leest in deze nieuwsbrief meer informatie over: 

o Pasen 

o Een dag in het middelbaar onderwijs 

o Koningsdag Haarsteeg 

o Verkeer  

o Letterfeest groep 3  

o En nog meer informatie over alles wat in de school speelt. 

 

We wensen u veel leesplezier!  

Team Lambertusschool 

 

 

PAASONTBIJT 
Op goede vrijdag, 7 april, willen wij op school weer een paasontbijt organiseren. 

Dit jaar willen wij dit graag met een eigen ontbijt doen. Dit houdt in dat ieder kind s'morgens 

om 8.30 uur zijn eigen ontbijt mee mag nemen naar school. Dit kan in een leuk doosje of op 

een dienblad of iets dergelijks. Kleed het leuk aan! Wat betreft het ontbijt.  

Natuurlijk mag er iets lekkers bij, maar houd dit klein en verder het ontbijt wel verantwoord. 

Het is tenslotte een ontbijt. De kinderen mogen die dag ook gewoon hun fruit en drinken 

meenemen. Voor bij het ontbijt hoeft geen drinken mee, dat krijgen de kinderen van school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EEN DAG OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS 
V.O.-ochtend in groep 7/8 

Deze ochtend maakten de kinderen kennis op een speelse manier met het reilen en zeilen 

van het V.O. De kinderen startten in hun eigen groep en krijgen vervolgens tekst en uitleg 

over hoe de ochtend in elkaar steekt, wie waar zit etc. 

Ze volgden hun rooster wat ze die ochtend kregen. Ze hebben deze ochtend les van heuse 

'vakdocenten' gehad. Denk hierbij aan Wiskunde, Duits etc.  

De kinderen vonden het erg leuk om van verschillende ouders/leerkrachten les te krijgen en 

te wisselen van lokaal. Met hun rugzak gingen ze van lokaal naar lokaal en hebben ze met 

veel plezier aan de opdrachten gewerkt. Bij de moeder van Stef knutselde ze er op los en bij 

de vader van Tijs leerde ze van alles over debatteren. De kinderen deden ontzettend goed 

mee en letten er goed op of ze wel steeds op tijd waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONINGSDAG HAARSTEEG 

Op Koningsdag, 27 april, organiseert het Oranjecomité Haarsteeg weer een feestelijke dag 
vol activiteiten en gezelligheid. Maar om dit mogelijk te maken, hebben we jullie hulp nodig 
als vrijwilliger! 

Ondanks werving campagnes is het aantal vrijwilligers de laatste jaren helaas dermate 
teruggelopen dat het organiseren steeds lastiger wordt, en zijn er zorgen of het evenement 
dit jaar wel door kan gaan. 

Zonder vrijwilligers is er geen Koningsdag. Jullie inzet is daarom van groot belang voor het 
slagen van deze dag. Zo hebben we bijvoorbeeld mensen nodig die willen helpen bij het 
organiseren en het op- en afbouw van diverse activiteiten, mensen die de spellen willen 
begeleiden, mensen die willen helpen met het uitdelen van eten en drinken, enzovoorts. 

Maar we willen jullie ook graag uitnodigen om zelf met ideeën te komen en deze uit te 
voeren. Misschien heb je altijd al een bepaalde activiteit willen organiseren of heb je een 
talent dat je graag wilt delen met anderen. Laat het ons weten en we kijken samen hoe we 
dit kunnen realiseren. En natuurlijk maken we er een gezellige dag van met elkaar. 

Als vrijwilliger ben je niet alleen bezig met het organiseren van Koningsdag, maar ontmoet je 
ook andere mensen uit Haarsteeg en omgeving. 

Meld je daarom snel aan als vrijwilliger en help mee om er een geslaagde Koningsdag van te 
maken. Dit kan via koningsdaghaarsteeg@gmail.com of bel ons op telefoonnummer 06 - 46 
75 28 22. 

We hopen op jullie enthousiaste reacties! 

Met vriendelijke groet, 

Het Oranjecomité Haarsteeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VRIENDEN VAN DE LAMBERTUSSCHOOL 

 

 

Vrienden van de Lambertusschool bedankt!!  

Heeft u het al gezien bij de voordeur. Daar hangen de 

vrienden van de Lambertusschool.  

Wilt u nu ook vriend worden van de 

Lambertusschool? Laat het ons dan weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LETTERFEEST  
Het is zover! Groep 3 heeft alle letters geleerd en hier hebben ze hard aan gewerkt. Om dit 

te vieren hebben we een echt letterfeest gehouden op school. In de ochtend hebben we met 

de hulp van een aantal lieve mama’s allerlei letterspellen gedaan. Zo hebben we letters 

gebouwd, lettertwister gedaan en naar letterkoekjes gehapt. Na een letterspeurtocht door 

de school was het eindelijk zover. We kregen een echte letterdiploma. Deze zijn officieel 

uitgereikt door juf Corien met een groot publiek. Wat een kanjers!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beloning groep 4 

Beloning!  
Met de klas hadden wij (groep 4) weer genoeg muntjes voor een leuke beloning. Deze keer was dat 
een pyjamadag! Lekker allemaal met onze pyjama en pantoffels in de klas.  
Nu gaan we weer hard werken en sparen voor de volgende beloning!  

  

 

 



 

VERKEER 

De leerlingenraad heeft op 11 januari met de wethouder rond de tafel gezeten om de 
verkeersituatie rondom de school te bespreken.  

Hier kwam naar voren dat er in de Mari van Eschstraat vaak stilgestaan wordt om kinderen 
even naar school te brengen. In deze straat mag je alleen niet stilstaan/ parkeren. Dit is 
alleen mogelijk in de desbetreffende parkeervakken.  

De kinderen vonden dit een onveilige situatie en hier gaan we dan ook verandering in 
brengen. Er komt bij het zebrapad aan de andere kant ook een hekje waardoor de kinderen 
veilig over kunnen steken, maar ook om ervoor te zorgen dat hier dus geen auto’s meer 
parkeren/ stilstaan. Stilstaan/ parkeren binnen de 5 meter van een zebrapad is zelfs niet 
toegestaan. 

Ook wilde de leerlingenraad graag een bord ontwerpen om te 
laten zien dat er een schoolzone is. Dit bord mochten de 
kinderen zelf ontwerpen en kan dit jaar ook gekozen, gemaakt 
en geplaatst worden. Dit was natuurlijk de kers op de taart.  

De wedstrijd is na de carnavalsvakantie opgezet en de 
leerlingenraad heeft samen met de verkeerscommissie twee 
winnaars gekozen. Deze zijn nog even geheim, maar worden op 
een spectaculaire manier bekend gemaakt aan de leerlingen.  

Wanneer het zo ver is, brengen we iedereen op de hoogte.  

 

 

FIETSEXAMEN  

In groep 7 hebben de kinderen een praktisch en een theoretisch verkeersexamen.  

In de klas wordt er al veel aandacht besteed aan het theorie examen. Er hangen al posters in 
de klas over voorrang geven en de verschillende borden.  

Voor het fietsexamen vindt een fietscontrole plaats. Hier zijn de ouders van groep 7 dan ook 
al over geïnformeerd.  

 

Op 30 maart hebben de leerlingen een theorie examen en 
op 4 april zal het praktijk gedeelte plaatsvinden. De kinderen 
fietsen dan een route rondom Haarsteeg/ Vlijmen.  

 

We wensen hen veel succes met het fietsexamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEER MET JE BIBLIOTHEEKPAS  
Met je bibliotheek pas kun je meer dan alleen boeken en strips  lenen. 
Je kunt bijvoorbeeld ook gratis e-books downloaden, luisterboeken lenen etc.   
Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook gratis inloggen bij Yoleo.  
  

Yoleo motiveert kinderen om te lezen!  
Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je 
virtuele kamer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. 
Doordat de tekst wordt getoond en voorgelezen. Een soort 
karaoke dus.  
  
  
  
 

 
Sinds kort kun je ook LEREN met je bibliotheekpas.  
Zo kun je gratis inloggen bij de site van junior Einstein. Junior 
Einstein biedt een online leer- en oefenomgeving voor alle vakken 
van de basisschool. Het aanbod bevat honderdduizenden opgaven 
voor groep 2 tot en met 8. Bovendien is er heel veel uitleg met 
video's en uitlegartikelen. Zo kunnen kinderen serieus oefenen op 
hun eigen niveau en grote vooruitgang boeken in hun kennis en 
vaardigheden. EEN AANRADER!  
  
Tevens kun je dingen opzoeken voor spreekbeurten/werkstukken en kom je veel te weten 
over mediawijsheid.  
  
Neem eens een kijkje op de website van de bibliotheek, zie link hieronder  
Online Lezen | Jeugd & Jongeren (bibliotheekheusden.nl)  

 

LENTEKRIEBELS 

Vanaf 20 maart tot 31 maart werken we op de Lambertusschool aan de week van de 

Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming 

in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op 

een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, 

leerkrachten en ouders. De school wordt hierin ondersteund door de regionale GGD. Het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het project.  

Meer informatie kunt u vinden via: Week van de Lentekriebels: Informatie voor ouders - 

Seksuelevorming.nl 

 

AANKOMENDE DATA 

- Vrijdag 7 april Paas ontbijt (groep 8 middag ook vrij). 

- Maandag 10 april vrij vanwege tweede paasdag.  

- Vrijdag 21 april koningsspelen.  

https://www.bibliotheekheusden.nl/jeugd/digitaal-aanbod-lezen.html

