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DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN DIT SCHOOLJAAR  
U leest nieuwsbrief nr. 42 jaargang 23, de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 

2020-2021. Ook dit jaar was weer een ander schooljaar, dan we gewend zijn. 42 
weken lang hebben we u over van alles wat met de school en haar omgeving te 

maken heeft gehad geïnformeerd. We hebben dat niet alleen via de Weekbert 
gedaan, maar ook via de website, via e-mails en via Parro. Vandaag sluiten we 
dit schooljaar af en gaan we genieten van een welverdiende vakantie, waarin we 

de batterijen weer langzaam gaan opladen voor het nieuwe schooljaar dat op 
maandag 6 september weer gaat beginnen. 

 
Wij zullen in het nieuwe schooljaar de frequentie van de nieuwsbrief aanpassen. 
De meeste informatie komt steeds vaker via Parro bij jullie en daarom kiezen wij 

er vanaf september voor om de nieuwsbrief ongeveer 11 keer per schooljaar te 
versturen. 

 
Namens alle medewerkers van de school wensen wij iedereen een fijne, zonnige 
vakantie toe. Rust lekker uit, geniet van de vrijheid en kom in ieder geval weer 

veilig thuis. Tot in het nieuwe schooljaar. 
 

 
BYE BYE……. 
Zoals elk jaar in het onderwijs gebruikelijk is, nemen we ook nu weer afscheid 

van een groep leerlingen. De kinderen van groep 8 zwerven uit. Ook van een 
aantal ouders nemen we afscheid. Hun jongste/enige kind gaat de basisschool 

verlaten en hen zien we (op school) niet meer terug. Ook een aantal 
leerkrachten en ondersteunend personeel gaan de school verlaten. Tot slot 
komen ook de stagiaires die het afgelopen schooljaar op onze school stage 

gelopen hebben, niet meer terug. Ook zij gaan verder met hun studie en gaan 
stage lopen op andere scholen. En om de spreuk te gebruiken, die wij hier al 

jaren horen:  
 
    GAET HENE ENDE LEVET SCONE…… 

 
Dag kinderen van groep 8: 

Bo, Juul, Kes, Isa, Boet, Sanne, Isabel, Pleun, Elise, Isis, Rens, Jelle, 
Pleun, Lars, Leon, Lucas, Nessa en Niels. 
Het ga jullie goed op het voortgezet onderwijs. Veel succes, maar eerst een 



heerlijke vakantie. Kom gerust nog eens langs. Je blijft altijd welkom op de  

Lambertus! 
 

Dag ouders: 
Fam. van Aaken - fam. van Gestel - fam. Hakkens - fam. van Hoof - fam. 
de Laat - fam. Veenhuis - fam. Vermulst - fam. Verrijt – fam. van der 

Wal- Mooij. 
Bedankt voor het vertrouwen dat jullie al die jaren in onze school gehad hebben.  

Ook bedankt voor alles wat jullie voor de school en dus voor de kinderen gedaan 
hebben. Het ga jullie goed en mocht het nodig zijn… ook jullie blijven welkom op 
onze school.  

 
Dag bijna-collega’s:  

Indy, Janus, Sam. 
Bedankt voor alles wat jullie voor de kinderen van de school betekend hebben.  
Het ga jullie goed in je nieuwe loopbaan en nieuwe werkomgeving, studie en 

natuurlijk in jullie leven. We zullen jullie missen! 
Uiteraard zijn jullie ook altijd welkom op onze school! 

 
Dag alle andere kinderen en ouders:  

Wij zien elkaar wel weer terug en wel op maandag 6 september 2021 om 08.30 
uur. Geniet van de welverdiende vakantie en tot ziens!  
 

 
NIEUWE LEDEN OUDERVERENIGING 

Met de komst van Elke v Aken, Tinne v Ginneken en Inge Liebregts zijn we 
komend schooljaar weer compleet. Samen met Renée Bax, Daniëlle 
Mandemakers, Mascha van Helvoort, Elske de Kok, Bart van Herk, Ilse 

Hesselmans en Metha de Heer zullen zij ervoor zorgen, dat volgens schooljaar 
weer veel leuke activiteiten georganiseerd gaan worden voor alle leerlingen. 

Mocht je nog interesse hebben of vragen over de oudervereniging, dan kan dat 
natuurlijk altijd door contact op te nemen met één van bovenstaande leden van 
de OV. 

 
 

DANK U WEL!!  
Vanuit deze plaats willen wij alle vaders en moeders, opa’s en oma’s, verzorgers, 
die op welke manier dan ook geholpen hebben bij een activiteit op school, heel 

hartelijk bedanken.  
Zonder jullie kunnen we een heleboel zaken, die we naast het lesgeven ook nog 

doen, niet realiseren.  
 
BEDANKT VOOR: het brigadieren - voor de Schoolraad/medezeggenschapsraad 

- de Oudervereniging - de bibliotheek - voor bijzondere activiteiten zoals 
Sinterklaas – Kerstmis – Carnaval – Pasen – sportdag – schoolreis – en nog 

veeeeeel meer……..  
 
Zoals jullie konden lezen op de schuifpuzzel met ons nieuwe logo: het was soms 

even puzzelen, maar samen kregen we het plaatje compleet! Kortom bedankt 
voor al uw inzet voor de kinderen en het personeel van basisschool Lambertus: U 

allen bent voor ons ONMISBAAR! 



 

 
VAKANTIEOPDRACHT WISSELUURTJE 

Vandaag hebben alle kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe leerkracht(en) 
voor het volgend schooljaar tijdens het jaarlijkse wisseluurtje. 
De vraag aan alle kinderen is om tijdens de vakantie een foto te maken van het 

puzzelen met de schuifpuzzel met ons nieuwe mooie logo en deze foto’s mogen 
naar de juf van volgend schooljaar gemaild worden. 

Wij kijken uit naar jullie mooie, gekke, interessante, ingenieuze en creatieve 
foto’s; alvast heel veel plezier ermee gewenst! 
 

 
UITNODIGING  

Op de laatste vrijdag in de vakantie (3 september) nodigen we alle leerlingen en 
hun ouders uit om alvast een kijkje te nemen in de nieuwe klas. Alle leerkrachten 
zijn van 8.30-9.00u in hun lokaal om iedereen welkom te heten. We vinden het 

leuk als jullie komen, maar het is niet verplicht. Hopelijk tot dan!  
 

 
31 LEERZAME EN LEUKE SPELLETJES VOOR IN DE AUTO 

Je gaat met vakantie en het wordt heel misschien een lange reis in de auto naar 
die heerlijke bestemming. Je hebt dus tijd in de auto door te brengen met je 
gezin. “Zijn we er al?”, hoor je de kinderen al roepen. Maar hoe hou je de 

kinderen lekker bezig op een leuke manier, waar ze ook nog wat van 
leren? Leuke spelletjes voor in de auto kunnen je daar goed bij helpen en je 

hoeft hier niet allerlei spullen voor mee te nemen die kunnen kwijtraken. Bekijk 
de leerzame en leuke spelletjes voor in de auto snel: 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/ 

 
 

BOEKENSNOEPERS: LEZEND DE ZOMER DOOR  
Lezen in de vakantie is heerlijk ontspannend. Bij de Bibliotheek hebben we 
spannende, grappige, ontroerende, dikke en dunne boeken. In de vakantie 

kunnen kinderen er ook nog eens een ijsje mee scoren! Alle kinderen uit 
Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en 

Valkenswaard krijgen op school een stempelkaart. Leen en lees 5 boeken, strips 
of tijdschriften bij de Bibliotheek en ontvang voor ieder gelezen boek of materiaal 
1 stempel. Vijf stempels verzameld? Lever de kaart in bij een van de 

deelnemende ijssalons en geniet van een gratis ijsje.  
Benieuwd hoe deze actie precies werkt? Check dit filmpje en je bent helemaal op 

de hoogte: https://youtu.be/TVylEYE8Yxk  
 
 

BOEK ‘N TRIP  
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl genieten kinderen van de mooiste 

verhalen. Gewoon op de telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 
download je de leukste e-books en luisterboeken. Boek ’n Trip  is voor iedereen 
tussen de 0-18 jaar. Deze zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. 

Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 
luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.  

 
 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/spelletjes-voor-in-de-auto/
https://youtu.be/TVylEYE8Yxk


VAKANTIELEZEN VOOR GROEP 3 EN 4  

Op de camping, in de tuin, aan het strand of op de trampoline: in de zomer kun 
je overal lezen. (Als het zonnetje schijnt dan toch!) Met Vakantielezen van de 

Bibliotheek wordt lezen extra leuk! Gaan jullie deze zomer mee op reis? 
Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. De 
Bibliotheek biedt dit digitale zomerleesprogramma aan voor kinderen uit groep 3 

en 4. Met Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de 
schoolvakantie op peil houden. 

Tijdens Vakantielezen gaan jullie thuis op schattenjacht. Door de opdrachten te 
doen kunnen jullie alle schatten verzamelen. Voor elk land waarvan je de 
opdrachten af hebt, kun je een sticker ophalen in de Bibliotheek.  

 
Alle schatten gevonden? Dan maak je kans op leuke prijzen!  

Meer uitleg over vakantielezen? Kijk op www.vakantie-lezen.nl  
 
 

WIST JE DAT…..? 
• Alle bibliotheken van Bibliotheek de Kempen de hele zomer open zijn! 

• Dat kinderen uit de gemeentes Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, 
Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard dus de hele zomervakantie 

in de bibliotheek boeken kunnen lenen en lezen voor stempels. 
• Dat de bibliotheekmedewerkers altijd klaar staan om kinderen wegwijs te 

maken, en samen met hen te zoeken naar leuke boeken. 

• Dat kinderen als ze lid, zijn elk boek uit de 9 bibliotheken kunnen lenen 
en lezen, door ze via de website te reserveren. En dat de 

bibliotheekmedewerkers altijd uit willen leggen hoe het reserveren van 
boeken werkt. Een uitleg vind je ook hier op de website van de 
bibliotheek (https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice.html). 

• Dat alle kinderen onder de 18 jaar gratis lid kunnen worden. Daarmee 
kunnen ze ruim 100.000 jeugdboeken én e-books en luisterboeken lenen. 

Al binnen een paar tellen kun je dit regelen door hier 
(https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice/lid-worden.html) te 
klikken, naar beneden de scrollen voor info over jeugdabonnementen en 

het online formulier in te vullen.  
 

http://www.vakantie-lezen.nl/
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice.html
https://www.bibliotheekdekempen.nl/klantenservice/lid-worden.html

