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OUDERGESPREKKEN GROEP 1 t/m 7 WEEK 48
Op maandag 25 november, woensdag 27 november en donderdag 28 november
zullen de oudergesprekken plaatsvinden n.a.v. de rapporten.
Omdat het plannen van de gesprekken niet meer via ParnasSys kan, hebben we
naar een andere manier gezocht om de planning voor de oudergesprekken te
kunnen maken.
U zult volgende week een link ontvangen voor het invullen van een online
document. In dit document staan de data en tijden van de oudergesprekken.
Deze tijdseenheden verschillen soms per groep en/of leerkracht. In dit formulier
kunt u de naam/namen van uw kind(eren) invullen op de tijden die (nog)
beschikbaar zijn. Als er een grijs vak is, is die dag en dat tijdstip niet
beschikbaar. En, vanzelfsprekend, als er al een naam van een ander kind
ingevuld is, is de tijd ook niet meer beschikbaar.
Graag invullen vóór 20 november, zodat er evt. schematechnisch nog
aanpassingen gedaan kunnen worden. Wanneer u uw kind(eren) niet invult, zal
de leerkracht u zelf voor een gesprek indelen.
De gesprekken voor groep 8 zullen zijn op 10 en 12 december. Betreffende
ouders ontvangen tegen die tijd een uitnodiging.
HULP GEVRAAGD
Wie kan op vrijdag 15 november om 8.30u meehelpen om de school in
Sinterklaasstemming te brengen? Elke hulp is welkom en vele handen maken
licht werk. Dankjewel alvast!
Opgeven kan via ov.lambertusschool@hotmail.com.
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 hun ouders te mogen
ontmoeten.

JONG NEDERLAND MINIOREN
Zaterdag 9 november is er een miniorenmiddag voor de kinderen in groep 1,2 en
3. Het thema is “Cowboys en Indianen”. Jullie mogen ook allemaal verkleed
komen.
Deze middag begint om 13:30u en eindigt om 15:30u.
Kosten zijn €1,50 p.p. voor deze superleuke middag.
We zien je graag bij de Spil, Kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita.
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

