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SCHOOLREIS 2019
Het is bijna zover: maandag gaan we op schoolreisje!
De kinderen uit de groepen 1 t/m 3 gaan naar Dierenrijk in Nuenen en de
kinderen van groep 4 t/m 7 gaan naar Toverland in Sevenum. Alle kinderen
gaan met de bus.
Wilt u zo vriendelijk zijn om op de dag zelf uw auto niet op de parkeerplaats
achter de kerk te plaatsen, hier moeten de bussen komen te staan. Als uw auto
daar staat hebben zij geen ruimte om te draaien.
Dagindeling onderbouw (gr. 1 t/m 3)
08.30u:
Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
een school T-shirt.
08.45u:
Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de
kerk!
+/-15.30u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.




Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en
evt. een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!
Dagindeling bovenbouw (gr. 4 t/m 7)
08.30u:
Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor
een school T-shirt.
09.10u:
Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de
kerk!
De kinderen lopen in groepjes, onder begeleiding, door het park.
Tassen worden meegenomen.

+/- 17.00u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun
leerkracht mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun
kinderen ophalen om mee naar huis te nemen.




Zorg voor een hapje en voldoende drinken.
Kinderen dienen zelf een lunch pakketje mee te nemen.
Zorg ook voor fijne schoenen, bij mooi weer voor zonnebrand en
evt een petje

Er zijn geen brigadiers in de middag!
Voor alle leerlingen geldt een snoepje of iets lekkers meenemen mag, maar doe
dit met mate!
Met vriendelijke dank, de schoolreiscommissie.
Juf Ancilla, Juf Penny, Meintje, Elske, Bart en Sandra

SCHOOLSHIRTJES
Afgelopen Paasloop hebben alle kinderen, naast het lopen voor het goede doel
K4Life, ook gelopen voor de aanschaf van nieuwe schoolshirtjes.
Deze zullen dit schooljaar worden aangeschaft. Aangezien we nu dus heel veel
oude schoolshirtjes overhouden, mogen alle kinderen maandag na afloop van het
schoolreisje hun schoolshirtje aanhouden en mee naar huis nemen!
OUDERVERENIGING
Beste ouders,
Een nieuw schooljaar is begonnen. Een jaar met veel leren, maar ook leuke
activiteiten voor onze kinderen. Activiteiten die worden georganiseerd door (of
met) de oudervereniging.
We zijn op zoek naar nieuwe leden. Vaders/moeders die het leuk vinden om mee
te denken, activiteiten mee voor te bereiden en uit te voeren. Bijvoorbeeld een
sportdag, carnaval, schoolreisje, kerstactiviteit. Mooie momenten om uw kind in
de schoolse activiteiten bezig te kunnen zien!
We vergaderen zo'n 6 á 7 keer per jaar en alle activiteiten worden verdeeld, dus
de tijdsinvestering valt reuze mee. Mocht u interesse hebben of vragen hebben;
mail dan naar ov.lambertusschool@hotmail.com
OPEN MONUMENTENDAG 2019
Zondag 15 september van 11.00-17.00 uur.
Op zondag 15 september is het Open Monumentendag met als thema “Plekken
van Plezier”.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt? Naar welke plekken
ging men toe voor vertier? Het landelijke thema van de Open Monumentendag
“Plekken van Plezier” onderscheidt zich in 5 categorieën: podiumkunsten,
museale kunsten, sport en spel, horeca en recreatie.

Monumentaal Eersel - een initiatief van Toeristisch Informatiepunt Eersel springt in op het landelijke thema door de samenwerking met het
Kempenmuseum De Acht Zaligheden en Cultuur Centrum De Muzenval op te
zoeken. Samen is er een prachtig evenement opgezet op een locatie die de
partners met elkaar verbindt: het Poeliejoepark.
Op zondag 15 september, van 11.00 tot 18.00 uur, bruist het van de activiteiten
in Eersel!
KERMIS 2019
De kermis van 2019 staat weer bijna voor de deur.
Jong Nederland Vessem nodigt ook dit jaar alle kinderen van de basisschool uit
om mee te dingen naar de titel van “KERMISBURGEMEESTER 2019”!
Dit jaar mogen alle kinderen een kermissleutel maken en versieren. Voor de
afmeting en hoe de sleutel eruit komt te zien, vragen we de creativiteit van de
kinderen. Dus allemaal: laat jullie fantasie en creativiteit de vrije loop.
Het is de bedoeling dat de sleutel donderdagmiddag 3 oktober op school wordt
ingeleverd bij de juf van je eigen klas/groep. Op vrijdagochtend komen een
aantal mensen van de kermiscommissie alle sleutels bekijken en wordt de
mooiste sleutel gekozen.
Degene die de winnaar is, mag zich “kermisburgemeester 2019” van Vessem
noemen en diegene mag dan op zaterdagavond de kermis officieel mee openen.
Op zaterdagavond mogen alle kinderen hun sleutel voorzien van naam en groep
weer inleveren bij Jong Nederland. Zij krijgen dan 2 attractiemuntjes naar keuze
van de organisatie van het kermisuurtje. Uit deze sleutel wordt ook nog een
winnaar per klas/groep gekozen, dus vergeet je naam niet!!
Ook de kinderen van 2 en 3 jaar van Nummereen mogen meedoen met het
knutselen van een sleutel en ook zij kunnen een mooie prijs winnen.
Wij hopen weer op jullie enthousiasme en wachten met spanning af hoe de
creaties eruit komen te zien.
Heel veel succes.

