
 

 

NIEUWSBRIEF 1 –  SEPTEMBER 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Soms een beetje spannend, maar ook fijn om 

klasgenootjes en de juf of meneer weer te zien. Achter de schermen was alles al voorbereid, 

van de inrichting van de klassen tot de verhuizingen die nu gedaan zijn. 

Nu zijn we bezig met de Gouden Weken om elkaar opnieuw te leren kennen en een fijne klas 

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

Veel leesplezier! Team Lambertusschool. 

 

GOUDEN WEKEN 

Het nieuwe schooljaar is alweer even van start. In de klas zijn we daarom bezig met de 

Gouden weken. Dit wil zeggen dat we de eerste schoolweken veel spelletjes en activiteiten 

doen met elkaar. 

De eerste dag begonnen we met samen in groep 4 de klassenregels opstellen. Deze hangen 

in de klas, zodat we hier ook vaak naar terug kunnen kijken. Door de spelletjes en 

activiteiten leren we elkaar weer wat beter kennen. We hebben bijvoorbeeld allemaal 3 

dingen over onszelf opgeschreven en moesten raden van elkaar welke van de drie er niet 

waar was. Ook oefenen we met samenwerken. Hieronder zie je een foto van het spel waarbij 

we een hoepel door moesten geven zonder elkaar los te laten. We hebben elkaar hierbij 

geholpen en ook veel plezier gemaakt! 

In groep 5 moesten ze zelf al op 

volgorde van groot naar klein 

gaan staan. Het werd nog 

moeilijker gemaakt omdat de 

kinderen niet mochten praten 

tijdens deze activiteit. 



 

  

De kinderen in groep 3 zijn bezig geweest met allerlei leuke spellen. Door deze spellen te 

spelen hebben we elkaar beter leren kennen. Ook konden we oefenen met samenwerken en 

overleggen. Soms was dit nog lastig, maar met een beetje hulp ging het steeds beter. Op de 

foto’s zien jullie een van de opdrachten die we moesten doen. Met een tweetal moesten we 

met onze wijsvingers een potlood vasthouden en een parcours door de klas lopen. Dit 

zorgde natuurlijk voor de nodige uitdaging. Maar we hebben het heel goed gedaan!  

In groep 6 gingen de leerlingen met een zelfgekozen foto door de klas om de ander meer 

over zichzelf of de vakantie te vertellen. Op deze manier was het voor ons als leerkrachten 

ook makkelijk om even mee te luisteren naar al deze mooie verhalen, maar ook buiten 

hebben wij veel gedaan om elkaar beter te leren kennen. Het namentikspel was favoriet en 

dat snappen we ook wel!  

 

 

 

 

 

 

 

OPENING VAN DE SCHOOL 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u uitnodiging voor de opening van de 

Lambertusschool. Alle ouders zijn van harte welkom om samen met ons de school weer te 

openen. Wij zijn heel trots op het resultaat en kunnen niet wachten om dit met u te kunnen 

delen. U wordt door Corien om 08:30 uur allemaal welkom geheten buiten bij de officiële 

ingang (aan de straatkant). Tot 09:15 uur kunt u samen met uw zoon/dochter rondlopen om 

de klassen/ de gangen, maar ook de aula te bekijken.  

Tijdens de opening is de straat afgezet en kunt u dus 

niet parkeren in de straat. We vragen iedereen dan 

ook om te parkeren bij de Steeg en zoveel met de fiets 

te komen.  

We hopen u allemaal te zien op: 

Dinsdag 4 oktober.  

 

 

 

 



 

VERKEER RONDOM DE SCHOOL 

Het is fijn om te zien dat er weer veel kinderen op de fiets naar school komen. Ze parkeren 

de fiets weer netjes in de fietsenstalling. Wanneer u toch met de auto naar school komt kunt 

u parkeren bij de parkeerplaats van de Steeg. Zo willen we gevaarlijke en onoverzichtelijke 

situaties rondom de school voorkomen. We vragen u niet op de stoep tegenover de school 

te parkeren. Ook komend schooljaar zullen we hier weer op controleren. 

Tijdens de opening van de school op dinsdag 4 

oktober is het niet mogelijk om in de straat te 

parkeren. De gehele straat zal afgezet worden. Op de 

fiets/ lopend kan natuurlijk altijd. Mocht u toch met 

auto naar school komen is parkeren bij de Steeg een 

optie.  

 

 

VRIENDEN VAN DE LAMBERTUS  

Wilt u meer weten over 'De vrienden van de Lambertusschool'?  Of kent u misschien een 
ondernemer die het Haarsteegse onderwijs wil steunen? Lees dan snel verder: 

De afgelopen jaren heeft een aantal bedrijven binnen Haarsteeg onze school gesponsord 
door lid te worden van de Club van 50.  Deze sponsorperiode zit er al even op maar De 
Lambertusschool blijft op zoek naar extra inkomsten om diverse middelen en activiteiten te 
kunnen bekostigen. Het aankopen van extra speeltoestellen/ rijdend materiaal, 
buitenspeelmaterialen, up-to-date houden van de bibliotheek en extra activiteiten zijn 
hiervan slechts enkele voorbeelden.   

Door middel van sponsoring van onze school investeert u in de toekomst van 
de Haarsteegse jeugd. Op verzoek van ouders kunnen vanaf nu niet alleen ondernemers lid 
worden maar ook ouders en andere geïnteresseerden.  Daarom is de naam veranderd van 
de Club van 50 in De vrienden van de Lambertusschool.   

Wij vragen u om voor een periode van 3 jaar lid te worden van De vrienden van 
de Lambertusschool. We blijven streven naar minimaal 50 leden die gedurende die periode 
jaarlijks minimaal € 50,00 aan school doneren. Uiteraard wordt u bij elke uitgave 
geïnformeerd.   

Indien u, als ouders of ondernemer, liever een éénmalige vrijwillige bijdrage wilt doen dan 
kan dat natuurlijk ook. Geeft u daarbij duidelijk aan of u gebruik wilt maken van 
het sponsorbord en/of een plek op de website.  

In de bijlage kunt u het formulier vinden dat u in kunt vullen en in de brievenbus kunt doen. 
U mag het ook mailen naar corien.van.vasteren@scalascholen.nl. 

 
Namens het schoolteam, de leerlingen en oudervereniging alvast hartelijk dan voor uw 
interesse. 

 

 



 

KORTE TOELICHTING BIJLAGE  

Stevig in je schoenen 

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. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van dit bericht.  

Boekje geen rommel 

Wat is het fijn als je kind goed in zijn vel zit, op school goed kan opletten en veel energie 

heeft. Met de tips in dit boekje gaat dat lukken. Want als je gezond eet en drinkt, voel je je 

fit, heb je meer energie en kun je beter opletten. 

Wat is nu gezond en wat kan ik mijn kind dan mee naar school geven? Deze vragen worden 

in dit boekje ook verder besproken aan de hand van mooie voorbeelden. Ook hebben ze in 

dit boekje een mooi onderscheid gemaakt tussen de verschillende leeftijden. Nieuwsgierig? 

Dan verwijs ik u graag naar de bijlage van dit bericht. 

Op school geven wij ook het advies om een gezonde trommel en een gezonde traktatie aan 

te bieden voor de leerlingen. We besteden hier in de klas dan ook aandacht aan en 

bespreken deze onderwerpen dan ook in de klas.  

 

GROENE VOETSTAPPEN 

Als school doen wij met alle groepen van maandag 27 tot en met vrijdag 1 oktober mee aan 

de ‘Klimaatverbond Groene Voetstappen week’. De Groene Voetstappen is een landelijke 

bewustwordingsactie waar ieder jaar duizenden kinderen verspreid over tientallen school in 

heel Nederland aan meedoen. Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de 

fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee 

Groene Voetstapstickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan 

onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid 

met behulp van het aangeboden lesmateriaal. 

 

 



 

ONZE STAGIAIRES 

De Lambertusschool is een opleidingsschool. Dat houdt in dat wij studenten van diverse 
lerarenopleidingen de gelegenheid bieden bij ons stage te lopen en op deze manier zichzelf 
te ontwikkelen in de praktijk. Ook dit jaar lopen er weer diverse studenten rond in onze 
school. Juf Kim en Juf Anne hebben zich in de laatste nieuwsbrief al aan u voorgesteld, maar 
we hebben nog drie nieuwe stagiaires in de school die zich graag aan u voor willen stellen. 

 

  
Beste ouders, 
 
Ik ben Pam van der Heijden en loop op dit moment stage op de 
Lambertusschool in groep 5. Ik zit in het derde jaar van de pabo, 
ben 19 jaar en kom uit Drunen. In mijn vrije tijd werk ik bij de 
jumbo, speel klarinet en ben ik leiding bij de scouting in Drunen. 
Iedere maandag en dinsdag ben ik aanwezig in de klas en zal ik 
steeds meer lessen gaan geven. Aankomend half jaar loop ik 
stage op de Lambertusschool, hierna zal ik starten aan mijn 
minor. Wie weet ziet u mij nog een keer voorbijkomen.  
 
Groeten, 
Pam 

 

 

Beste ouders, 

Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben ben ik dit jaar te 
vinden in groep 1/2A. Voor de ouders die mij nog niet kennen 
zal ik mezelf in dit stukje even kort voorstellen, zodat jullie 
kennis met mij kunnen maken en in ieder geval al een beetje 
weten wie ik ben. 

Ik ben Bart van Bladel, 19 jaar en ik kom uit Vlijmen. Ik zit nu in 
het tweede jaar op de PABO. Ik heb voordat ik hier stage mocht 
lopen bij ’t Palet in Vlijmen stage gelopen. Verder heb ik 
natuurlijk ook hobby’s en interesses, ik vind het bijvoorbeeld 
leuk om te wandelen, en wat te lezen als ik daar tijd voor heb. 
Ook ben ik twee keer in de week in de sportschool te vinden. 

 

 

 

 

 



 

Beste ouders, 

Ik ben Michelle Tooren, en ik zit nu in mijn derde jaar van de Pabo. 

Ik woon in Vlijmen en ik ben 22 jaar oud. Het komende half jaar 
loop ik op maandag en dinsdag stage in groep 8, daarna zal ik aan 
mijn minor beginnen binnen het thema gedrag. Dit jaar heb ik ook 
twee stageweken, in deze weken zul je mij ook op andere dagen 
gaan zien. 

Voordat ik aan de Pabo begon, heb ik de opleiding 
onderwijsassistent gedaan. In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal, 
fitness, daarnaast doe ik natuurlijk ook graag leuke dingen met 
vriendinnen. Naast studeren en sporten werk ik ook bij de Jumbo 
en bij kinderopvang Dikkertje Dap. 

Ik heb ontzettend veel zin in het komende half jaar! 

Groetjes, Michelle 

 

 

CULTUREN  

Zoals u allen al heeft vernomen zijn er ook Oekraïense vluchtelingen in de Haarstek 

gehuisvest. Vijf jonge kinderen die in de Haarstek wonen, zijn afgelopen maandag begonnen 

bij ons op de Lambertusschool in de groepen 1 en 2.  

Zij gaan op deze manier spelenderwijs de Nederlandse taal ontdekken. Een veilige omgeving 

is voor deze kinderen op dit moment het belangrijkste. We verwelkomen ze hartelijk.  

 

DE ARK   

Bij Creativiteitscentrum De Ark, zijn ook weer van start gegaan.  

Per 12 oktober starten we weer met Krea4kids. Nu met 2 nieuwe docenten die, net als die 

van vorig jaar, hun sporen in het basisonderwijs verdiend hebben. 

In de bijlage vind je de flyer. 

 

 

 

 

 

 



 

AANKOMENDE DATA 

- In week van 19 september en 26 september staan de eerste 

kennismakingsgesprekken gepland. 

- Op maandag 3 oktober zijn alle kinderen van de school om 12:00 uur vrij vanwege 

een studiemiddag voor alle leerkrachten. 

- Op dinsdag 4 oktober is de grote opening van de school en wordt ook de dag van de 

leerkracht gevierd met de kinderen. 

- Fietscontrole groep 3 t/m 8 op dinsdag 18 oktober. 

- Van 24 tot en met 29 oktober is het herfstvakantie. 

 

 

 

 

 


