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EEN DRUKKE, MAAR GEZELLIGE TIJD BREEKT AAN…
Na de herfstvakantie, die hopelijk voor iedereen goed verlopen is, beginnen we
aan de laatste 2 maanden van het jaar 2019. Twee drukke, maar gezellige,
sfeervolle maanden.
Allereerst is daar de komst van Sint-Nicolaas. Hij zal al op zaterdag 16 november
aankomen in Apeldoorn en op zondag 17 november komt hij aan in Vessem. Een
groot feest voor klein en groot, voor jong en oud.
Op school zal vanaf dat weekend ruiken naar pepernoten en speculaas en zullen
menig sinterklaasliedjes gezongen worden. De school is versierd en iedereen
maakt plannen voor surprises en het maken van tekeningen en andere
knutseltjes voor in de schoen.
Op donderdag 5 december brengt de Sint een bezoek aan onze school. We zijn
benieuwd hoe hij dit jaar aankomt en of alles wel goed zal gaan.
Wanneer de Sint weer vertrokken is naar Spanje, gaan we van start met de
voorbereidingen voor het naderend kerstfeest. De bomen worden opgetuigd, de
versieringen aangepast en de kerstliedjes klinken door de school.
Dit jaar organiseren we natuurlijk ook weer een kerstactiviteit, deze zal plaats
vinden op woensdag 18 december. De precieze tijden krijgt u nog te horen, maar
houd die avond vast vrij.
In de komende periode zijn we ook nog bezig met de bekendmaking van Prins en
Prinses Carnaval (maandag 11 november) en krijgen de kinderen het eerste
rapport.
U ziet het. Er is genoeg te doen de komende tijd.

NIEUWE CONCIËRGE
Met het vertrek van Frans Seuntiëns voor de herfstvakantie, ontstond er ruimte
voor een nieuwe conciërge op onze school. Aangezien John van Beek in de
periode dat Frans ziek was hem heeft vervangen naar grote tevredenheid van
het team, zijn wij verheugd mede te kunnen delen dat John voor 8 uur in de
week als conciërge verbonden is aan onze school.
Wij wensen John veel werkplezier toe en heten hem van harte welkom op
basisschool St. Lambertus!
UPDATE SPEELPLAATS

Een aantal weken geleden heeft u van ons bericht gekregen om als ouder(s)
extra alert te zijn wanneer de kinderen buiten schooltijd gingen spelen op de
speelplaats.
De stand van zaken op dit moment is dat er sinds de signalen van 4 weken
geleden geen bijzondere dingen meer gesignaleerd zijn. Uiteraard is het team
van wijkagenten nog steeds gericht aan het surveilleren en houden we onze oren
en ogen goed open, maar vooralsnog lijkt het dus rustig op dit moment.
Mochten er toch nog zaken zijn die opvallen dan horen wij dat uiteraard graag,
zodat we gepaste acties uit kunnen zetten.
PEUTERACTIVITEIT: KNUTSELEN
Vindt u het belangrijk dat:
 uw peuter creatief bezig is?
 uw peuter contact heeft met andere kinderen?
 uw peuter een activiteit met u samen doet?
Vindt u het prettig als:
 u kennismaakt met knutselactiviteiten voor peuters?
 u handvatten krijgt aangeboden voor een knutselactiviteiten voor uw
peuter?
Kom dan naar onze Knutselactiviteit op dinsdag 26 november van 9.00-10.00
uur. Basisschool st. Lambertus organiseert samen met Nummereen op deze
dinsdag de knutselactiviteit.
Deze activiteit wordt begeleid door een leerkracht en een pedagogisch
medewerker op basisschool St. Lambertus.
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Alle peuters uit Vessem zijn welkom!
De activiteit vindt plaats op school (ingang via speelplaats).
We verwachten u en uw peuter om 9.00uur.
Het wordt een gezellig, creatief uurtje.
Aansluitend is er een koffiemoment gepland. Terwijl de kinderen vrij spelen kunt
u met eventuele vragen of opmerkingen bij de leerkracht of pedagogisch
medewerker terecht.
Het is de bedoeling dat de peuter samen met een volwassene aanwezig
is.
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan vóór 19 november a.s. een mail naar Natascha
Koken: n.koken@veldvest.nl. We hopen veel peuters en ouders te mogen
begroeten.
INTOCHT SINTERKLAAS 17 NOV.
Op zondag 17 november wordt Sinterklaas weer ingehaald in ons dorp.
Om 13.30uur vertrekken we ook dit jaar weer vanaf de BOLLE AKKER met de
fanfare voorop. Wij hopen om 14.00uur met het feest te kunnen beginnen in het
Gemeenschapshuis.
Sinterklaas zou het erg op prijs stellen als er weer vele ouders met hun kinderen
langs de weg zullen staan. De route is vanaf de Bolle Akker rechtdoor Flinkert,
Mr. de Lacourtstraat, rechts Nachtegaallaan, links het Groenewoud in langs
Groenendaal naar het Gemeenschapshuis.

Om dit feest ook dit jaar weer goed te kunnen laten verlopen komen we vanaf
28/10 t/m 2/11 bij u langs voor een kleine bijdrage. Met uw steun zal het ook dit
jaar weer een heel mooi feest worden. Op zondag 1 december is het mogelijk dat
Sinterklaas en zijn pieten bij uw thuis op bezoek komt. Opgeven kan bij
onderstaande personen.
Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die zich graag bij dit comité willen
aansluiten. Ben of ken je iemand?
Neem dan contact op met Gerrie Bartels (06-22116426) of met Anita Scheepens
(06-300084888)
HARTELIJK DANK namens het Sinterklaas Comité Vessem

