
 

 

NIEUWSBRIEF 6 – FEBRUARI 2022  

 

BESTE OUDERS EN KINDEREN, 

Zoals u allemaal heeft gezien hebben we vorige week woensdag een klein feestje gevierd. 

Het nieuwe logo is bekend gemaakt en nu overal zichtbaar. De kinderen zijn allemaal 

thuis gekomen met een nieuw rapport. Afgelopen week stond in het teken van de 

oudergesprekken. In groep 8 stonden deze in het teken van de adviezen.   

Verder leest u in de nieuwsbrief informatie over de upgrade van de school en allerlei 

activiteiten die na de carnavalsvakantie van start zullen gaan. 

We wensen u veel leesplezier! 

 

Team Lambertusschool 

 

 

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en 

basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, 

relaties en seksualiteit.  

De Week van de Lentekriebels heeft elk jaar een ander thema. Dit jaar is het thema: je lijf 

is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming, oftewel consent. 

Eén van de doelen van de Week van de Lentekriebels is scholen kennis te laten maken 

met relationele en seksuele vorming. Het is een leuke manier en een goed begin om 

schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit. Je zult merken hoe 

enthousiast leerlingen op de lessen reageren en hoe zinvol het is om hier les over te 

geven. Meer informatie leest u in de bijlage.  

 

 

 

 

 

 



 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Wat een knappe prestatie! Veerle uit groep 7 is 2de geworden bij de voorleeswedstrijd.  

 

Hieronder een kort stukje van Veerle met haar ervaring.  

Hoi! Ik ben Veerle en ik heb meegedaan met de voorlees 

Wedstrijd. Het was super leuk! Ik las uit: “Dagboek van een 

Muts deel 1’’. Ik heb mijn best gedaan. Ik deed stemmetjes, 
hoog en laag, enzovoort. 

Ik ben 2e geworden en daar ben ik trots op!! 

 

We feliciteren haar met deze prestatie. Wij zijn met heel het 
team ook erg trots op jou. 

 

 

 

PIECKDAG 
Beste ouders/verzorgers,   

Een tijdje terug is de cultuurcommissie druk bezig geweest om met de kinderen en de 
leerkrachten in beeld te brengen wat we graag zouden willen leren aan cultuuronderwijs. 
Om dit mogelijk te maken hebben we een heuse cultuurdag georganiseerd. Een dag 
boordevol met een gevarieerd programma met onder andere kunst, dans, drama, muziek, en 
nog veel meer. Om het nog leuker te maken zal deze dag plaatsvinden bij het 
cultuurcentrum van de gemeente Heusen, Het Pieck in de Voorste Venne. De kinderen 
krijgen er een dag lang verschillende workshops in de thema’s die zij zelf hebben 
aangedragen.   

Op 17 maart tussen 8:15 en 8:25 verwachten we alle kinderen bij de Voorste Venne. (Anton 
Pieckplein 71. 5152 LZ Drunen). De leerkrachten wachten daar de kinderen op. De kinderen 
nemen hun fruitspullen en boterhammen mee en eten tussen de workshops door. Tussen 
14:10 en 14:15 kunt u de kinderen weer ophalen bij de Voorste Venne.   
  
Zorg er voor dat de kinderen die dag oude kleding aan hebben waar vlekken op mogen 
komen.   
  
Wij hebben ontzettend veel zin in deze leuke en leerzame dag!   
  
Groetjes,   
de Cultuurcommissie van de Lambertusschool   

 

 

 



 

LETTERFEEST IN GROEP 3 

Op 10 februari hebben alle leerlingen van groep 3 

hun letterdiploma behaald! We hebben een 

letterfeestje gevierd met allerlei leuke activiteiten. 

We hebben dit feestje afgesloten met een echte 

diploma-uitreiking. We zijn super trots op de 

leerlingen!   

 

 

INKIJKJE VOLGEND SCHOOLJAAR 
Invulling schooljaar 2022-2023. 
 
Graag geven wij u alvast een inkijkje in het volgende schooljaar. In de periode januari t/m 
mei zijn we achter de schermen bezig met de invulling van het nieuwe schooljaar. Waar 
zijn we dan zoal mee bezig? 

• In januari starten we met een Kijkochtend voor nieuwe ouders. Dit jaar is de 
Kijkochtend druk bezocht. Volgend schooljaar mogen we zo'n 30 nieuwe 
leerlingen verwelkomen op onze Lambertusschool. Hier zijn we blij mee want we 
hebben voldoende fysieke ruimte in de school.  

• In februari/maart staan de formatiegesprekken gepland. Daar wordt besproken 
hoeveel formatie er toegekend wordt aan onze school. Ook wordt het 
vakantierooster vastgesteld in deze periode. 

• In maart/april bespreken we met het schoolteam hoeveel groepen we kunnen 
starten met de beschikbaar gestelde formatie, welke mogelijkheden we hebben 
om de personele bezetting te organiseren. De grootte van de groep kan per 
jaargroep wisselen en dat betekent ook vaak dat een grotere groep meer 
personele bezetting nodig heeft dan een kleinere groep. Er wordt tevens een 
eerste aanzet gemaakt voor de praktische invulling van het jaarrooster met bv 
vieringen, vergaderingen etc..  

• In mei proberen we een concept invulling gereed te hebben van alle personele en 
organisatorische plannen voor het nieuwe schooljaar. 

Vanaf januari worden iedere +/- 8 weken alle voorgenomen plannen besproken binnen de 
MR. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding denken na over de voorstellen, 
adviseren en soms is er instemming nodig bij bepaalde plannen.  
In juni hopen we alle puntje op de i gezet te hebben. Hierna worden alle plannen gedeeld 
met ouders en via de nieuwsbrief.  
Mocht u tussentijds vragen hebben of suggesties dan kunt u contact opnemen met de 
MR (mr@lambertusschool.nl)  

 

 

 



 

MINIBIEB 
 

Beste ouders/verzorgers,   
 

Op de Lambertusschool vinden we lezen en plezier hebben in het lezen erg belangrijk. 
Om ook thuis zo veel mogelijk het lezen te stimuleren willen we bij de school een 
minibieb met kinderboeken opzetten waar de kinderen boeken kunnen lenen en ruilen. U 
heeft ze vast wel een zien staan, een klein kastje waarin verschillende boeken staan. Je 
kunt er boeken lenen, en weer andere boeken terugzetten. 
 
Nu zijn we voor dit leuke initiatief op zoek naar een bibliotheekkast die we bij de school 
neer kunnen zetten. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als dit kastje zou passen bij 
onze nieuwe schoolkleuren en het nieuwe logo van de school! Het kastje moet wel 
waterdicht zijn of worden gemaakt, het komt namelijk buiten te staan.   
Dus ben jij of ken jij iemand die:   

• Een kastje heeft staan dat kan en mag worden gebruikt als 
bibliotheekkastje bij de school. (Zie foto’s voor voorbeelden.)  
• Dit kastje van een dak, een raampje en een laagje verf kan voorzien als dit 
kastje dit nog niet heeft.   

 
Neem dan contact op met Nikki (juf groep 3), dan kijken we samen even naar de 
mogelijkheden!   
 

Alvast bedankt voor het meedenken!   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIJNE VAKANTIE! 

We wensen iedereen namens het gehele team van de 

Lambertusschool een prettige carnavalsvakantie! 

 

 


