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WELKOM
Bij het begin van dit nieuwe schooljaar heten we alle ouders en kinderen weer
van harte welkom. Speciaal de ouders en kinderen die voor het eerst naar de
Sint Lambertus komen. En natuurlijk onze collega’s van Nummereen en de
kleine kinderen. We hopen dat jullie snel gewend zijn en dat jullie het goed naar
de zin hebben.
We wensen iedereen veel succes en een plezierig schooljaar!
INFORMATIEAVONDEN
De informatieavonden van dit jaar worden gehouden op 14, 17, 18, 19 en 20
september! De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen rond de klok van
20.30/21.00 uur.
Informatieavonden per groep:
13 september 19.30 uur: Informatieavond
18 september 19.30 uur: Informatieavond
19 september 19.30 uur: Informatieavond
20 september 19.30 uur: Informatieavond
21 september 19.30 uur: Informatieavond

groep 6
groep 8
groepen 1/2 en 2/3
groep 7
groep 4/5

U krijgt informatie over het reilen en zeilen in de groep. Daarnaast informeren
wij u ook over de voortgang van de Vreedzame School en de rol van de ouders
hierbij.
U bent van harte welkom!
HOOFDLUISCONTROLES
Zoals altijd na elke vakantie zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluis.
Dit wordt in elke klas door 2 vaste moeders gedaan.
Er zijn op dit moment in veel klassen hoofdluizen gevonden bij kinderen. Niks
aan te doen, maar daarom is het extra belangrijk dat u allemaal uw kind(eren)
controleert. En als u hoofdluis ziet, wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht.
De beste manier is eigenlijk door het kammen van uw kind. Dit is de beste
onderzoeksmethode en de beste behandelmethode. Daarom willen wij u voortaan

vragen of u aan het einde van elke vakantie uw kind (alvast) zelf wil controleren
op hoofdluis. De makkelijkste methode (voor lange haren) is:
- haren wassen en crêmespoeling indoen en niet uitspoelen
- het haar d.m.v. een scheiding in 2 stukken verdelen en deze beide
stukken ook weer in 2 stukken verdelen. Met 3 elastiekjes 3
gedeeltes van de haren vastzetten.
- van onder naar boven pluk voor pluk één gedeelte doorkammen
met een met een lichte/witte netenkam
- de kam regelmatig bekijken om luizen en/of neten te ontdekken
- wanneer deze in de kam zichtbaar zijn, de kam onder de kraan
afspoelen
Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag aan de
leerkracht doorgeven. Zoals gezegd is de “natte-kam-methode” ook de beste
behandelmethode. Evt. in combinatie met de behandeling met een chemisch
bestrijdingsmiddel (van de drogist).
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt
ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de
aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen,
het stofzuigen van de auto. Dat scheelt heel veel tijd en stress!
Kijk voor meer informatie op www.hoofdluis.org
BIBLIOTHEEK
Vanaf maandag 4 september a.s. kunnen de kinderen weer boeken lenen in de
bibliotheek.
De kinderen mogen 2 boeken per keer lenen om mee naar huis te nemen en 1
boek voor in de klas.
HAPJE IN DE KLEINE PAUZE
We willen u er op wijzen, dat wij vanaf het begin van het schooljaar weer
strenger gaan letten op de hapjes, die de kinderen meenemen. Er is een
duidelijke afspraak wat de kinderen mee mogen nemen in de kleine pauze
(tussen 10.30 en 10.45).
Voor de duidelijkheid daarom nog een keer de etenswaren, die uw kind mee mag
nemen. Wij weten ook, dat er nog meer gezonde snacks zijn, maar het is niet
mogelijk om elke keer af te gaan wegen wat wel en wat niet binnen de grenzen
van gezond past. Daarom: dit mag uw kind meenemen tijdens de pauze:






Fruit
Groente
Brood
Peperkoek
Gewone “droge” crackers

NUMMEREEN IS “IN THE HOUSE”
Met ingang van maandag 28 augustus hebben het peuterprogramma, de
dagopvang en bso van Nummereen hun intrek genomen in basisschool Sint
Lambertus.

De voormalige peuterspeelzaalruimte en de huidige bibliotheek zijn opgeknapt en
ingericht in de stijl van Nummereen. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van de
aula, speelzaal en natuurlijk de buitenruimte.
Doordat de basisschool en kinderopvang voortaan in hetzelfde pand huizen, is
een optimale samenwerking mogelijk!
Afgelopen vrijdag 25 augustus kregen alle kinderen en hun ouders de kans om
de nieuwe locatie te bekijken. Ook benieuwd? Op www.nummereen.com/fotos is
een impressie te vinden. Een afspraak maken voor een rondleiding is natuurlijk
ook mogelijk: 0497 – 51 78 14.
CLICK SPORT!
Ook zo genoten van de zomervakantie? Maar nu mogen we weer sporten en
spelen bij Click Sport! Kick van Click is benieuwd wat jullie van onze website
vinden. Heb jij al eens gekeken op www.clicksport.nl? Je kunt je er niet alleen
inschrijven voor jouw deelname, maar ook leuke dingen bekijken. Surf maar
eens naar de FUN pagina en bekijk de filmpjes van Click TV en nog veel meer.
Afgelopen jaar hebben we tijdens Click Sport een periode Kleuter Click
uitgeprobeerd. Dat is jullie en ons zo goed bevallen dat we dit schooljaar elke
periode aan de slag gaan met Kleuter Click. Vanaf nu kunnen dus alle kinderen
van groep 1 t/m 8 meedoen aan Click Sport. Daarbij zullen we, ook met het
Kleuter Click programma zoveel mogelijk verschillende plekken in De Kempen
bezoeken gedurende het schooljaar, zodat iedereen kan deelnemen.
Voor het Clickmagazine klik hier.
Doe jij ook weer mee met Click Sport?
Alle Click Sport meesters en juffen zijn er weer klaar voor in ieder geval!
Inschrijven kan via www.clicksport.nl, waar je vanaf woensdag 30 augustus
digitaal kunt inschrijven. Op woensdag 6 september om 12.15u zullen de
pakketten gesloten worden.
Een sportieve groet,
Benthe Schoenmakers, Anne Roos- Keeris, Roy Vissers en Joris Klerks.
ROTS&WATER TRAINING
Een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 - 18 jaar.
Rots staat voor stevig staan, voor jezelf opkomen en je eigen keuzes maken.
Water staat voor contact maken en samenwerken, je inleven in de ander.
Fysieke oefeningen, spel en zelfverdedigingsvormen worden afgewisseld door
moment van zelfreflectie en kringgesprekken.
R&W kan je echt helpen als je b.v. moeilijk nee kan zeggen, je niet prettig voelt,
in een lastige situatie bent.
De speelse oefeningen geven de kinderen handvaten hoe ze met lastige situatie
(pesterijen, groepsdruk, drukke omgeving) om kunnen gaan.
Ze leren gronden, zich centreren en focussen.
Wij bieden deze training aan op een locatie in de Kempen.
De training gaat in september ’17 van start met min. 6 deelnemers.

De trainers: Sabine Rikkink en Willemien klein Brink
Contact: sabinerikkink@chello.nl of
we.kleinbrink@me.com/info@hetexpressiehuis.nl
HET EXPRESSIEHUIS
Dit is een plek waar kinderen en volwassenen o.a. kunnen tekenen en schilderen.
In september starten er weer teken- en schilderlessen (4-80 jr.)
Geef je op voor een serie lessen sept-dec 2017!
Weet je het nog niet zeker? Kom dan een keer meedoen met een eenmalige les.
Dit 1e kinderatelier (4-12 jr.) is woensdag 6 sept en/of vrijdag 8 sept 14.0015.00 uur.
Zaterdag 9 september van 10.00-11.30 (groot)ouder-kind(eren) tekenen.
Aandacht voor elkaar. Kinderen vinden het geweldig om samen te tekenen en
voor de volwassene is het een plezier om in de creativiteit van het kind te mogen
delen. De workshop is zo opgebouwd dat je samen een mooi werkstuk kunt
maken, ook als je (denkt dat je) niet kunt tekenen.
Voor meer info: Willemien Klein Brink 06-24827086 www.hetexpressiehuis.nl
JONG NEDERLAND-MINIOREN SEIZOEN 2017-2018
Jong Nederland organiseert 1 keer in de maand een middag voor kinderen van 4
tot en met 6 jaar (groep 1 en 2).
De kinderen zijn welkom om te komen spelen, knutselen, ravotten.
We beginnen de middag om 13:30 uur en het duurt tot 15:30 uur. Voor iets
drinken en te snoepen wordt gezorgd. De middagen zijn bij het jeugdhuis van
Jong Nederland Vessem.
De kosten voor een middagje spelen zijn €1,50 per kind.
Voor het komende seizoen hebben we de volgende data en thema’s vast gelegd.
Groetjes de Minioren-leiding, Anita Rik Lisanne Safira:
2017:
2 september: Kleppie
7 oktober: Kleppie’s herfst
4 november: Kleppie is jarig
2 december: Sinterklaas
2018:
13 januari: Klep de bouwer
3 februari: Carnaval
3 maart: Het miniorenlab
7 april: Dieren
12 mei: Kleppie’s speurtocht
16 juni: Survival
JONG NEDERLAND ZATERDAG 2 SEPTEMBER
Zaterdag 2 september start het Minioren-seizoen weer.
Met dit keer het thema “Kleppie” (de mascotte van Jong Nederland).
De middag is van 13:30-15:30, Kerkberg 3 in Vessem.
Kosten bedragen 1,50 per keer .

Het programma ligt weer klaar met sport en spel.
We hebben er weer zin in. Tot zaterdag!
SIDANZA: 3 SEPTEMBER OPEN DAG

ACTIVITEITEN DE KOMENDE WEKEN:
1 september
Juf Adiëlle jarig
3 september
Juf Marie-José jarig
9 september
Juf Benthe jarig
13 september
Informatie-avond groep 6
DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG EN WORDEN DOOR ONS VAN HARTE
GEFELICITEERD:

1 sep

3 sep

