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REFLECTIONDAY
Als school doen we mee aan het project van Veilig Verkeer Nederland:
REFLECTIONDAY, waarbij Zichtbaarheid en Reflectie centraal staan. Bij
fietsverlichtingscampagnes en projecten draait het hoofdzakelijk om verlichting.
Dat is ook heel belangrijk en ook verplicht om te gebruiken tijdens de donkere
dagen. Maar REFLECTIONDAY wil vooral aandacht schenken aan goed zichtbare
kleding en materialen bij basisschoolkinderen. Verkeersveiligheid daar gaan we
samen werk van maken.
REFLECTIONDAY (www.reflectionday.nl) start jaarlijks op 1-12 van een jaar en
eindigt op 21-1 van het daaropvolgende jaar. Alarmnummer 112 willen we zo
min mogelijk bellen voor verkeersongevallen en op 21-1 zijn de donkerste dagen
alweer nagenoeg verstreken. Dan zijn die cijfers ook mooi gespiegeld.
Deze week hebben alle leerlingen van onze school een presentatie gehad over
Zichtbaarheid in het verkeer en zijn er veiligheidshesjes uitgereikt aan de
leerlingen van groep 4 t/m 8. Zij kunnen dan van 1 december volop reflecteren
tot 21 januari en zich 52 dagen lang goed zichtbaar en dus veilig in het verkeer
begeven.
Aan REFLECTIONDAY is een “fotowedstrijd” verbonden. Het is de bedoeling, dat
de leerlingen met hun reflecties en zichtbaarheid in het verkeer gefotografeerd
worden. Deze foto’s kunnen verstuurd worden naar info@reflectionday.nl. Dan
maak je individueel of met je klas kans op een mooie prijs. Op 21 januari zijn de
prijswinnaars bekend! De prijsuitreiking geschiedt ergens in februari. Maar
iedereen die meedoet wint sowieso de belangrijkste prijs; verkeersveiligheid!
Iedereen kan kinderen fotograferen die reflectie-materialen dragen. Niet alleen
bij de schoolingangen, maar ook elders in de woonplaats van de kinderen. En
ook niet alleen tijdens de schooldagen. Foto's kunnen ook 's avonds en in de
weekenden worden gemaakt. Bij sportclubs, in winkelcentra of bij evenementen
zijn afgelopen jaren ook vele kinderen gefotografeerd. Maar ook onderweg naar
vriendjes, richting de bibliotheek of gewoon ergens op straat kan je worden
gefotografeerd. Iedereen mag mee foto's maken en deze insturen. Veel
leerkrachten, (groot-)ouders en kinderen zelf fotograferen altijd naar hartenlust
mee.

SINTERKLAAS OP SCHOOL OP 5 DECEMBER

Op donderdag 5 december vieren we met de hele school Sinterklaas. Hij zal ons
natuurlijk een bezoek brengen en een cadeautje meenemen voor de kinderen uit
groep 1 t/m 5. De Pieten komen in groep 6 t/m 8 nog even binnen, maar het
programma voor hun bestaat die dag voornamelijk uit de surprises. Ook in groep
4/5 zijn er surprises, maar die knutselen we deze ochtend samen met de
kinderen, die dat leuk vinden.
Vanaf groep 6 zijn er lootjes in de klas getrokken en geven we elkaar een
surprise met een cadeautje. Het bedrag voor de cadeautjes is 3 euro. Het
knutselmateriaal staat daar los van!
De bedoeling is dat uw kind (met uw hulp) een leuke surprise maakt
(knutselwerk) waarin de cadeautjes/lekkernij gedaan worden.
Voor het knutselwerk is het de bedoeling dat er met restmateriaal etc. gewerkt
wordt (mag dus NIET van de 3 euro) De 3 euro mag worden gebruikt voor iets
lekkers, maar zeker ook voor één of enkele leuke cadeautjes, daarbij denkende
aan wat de ontvanger leuk zal vinden natuurlijk.
We kunnen ons voorstellen, dat het als een teleurstelling voelt wanneer uw kind
heel veel werk heeft gestoken in een surprise voor een ander en dit niet
terugkrijgt. De vraag is dan ook om er de nodige aandacht aan te schenken,
zodat het voor iedereen een leuke ochtend wordt. De surprise hoeft niet in een
zak te zitten, het is juist leuk om deze zichtbaar in de kring te hebben liggen. Het
is de bedoeling dat de kinderen het gedicht, dat ze maken, bovenop de surprise
plakken met de naam van de ontvanger erop.
Deze dag mogen de kinderen een hapje en drankje meenemen, maar ze krijgen
ook wat te drinken en wat lekkers van de Oudervereniging.
Ouders en anderen zijn natuurlijk welkom om op 5 december om 8.30u op het
schoolplein mee Sinterklaas te verwelkomen.

PEUTERMOMENT LAMBERTUS-NUMMEREEN
Op dinsdagochtend 26 november zijn de peuters van Vessem met hun ouder of
oma naar het peutermoment gekomen.
Deze keer stond er een knutselactiviteit op de planning. Eerst hebben we
geluisterd naar het verhaal van Dikkie Dik en Sinterklaas en daarna zijn we een
stoomboot-kroon gaan knutselen.
De peuters zijn enthousiast aan de slag gegaan met knippen, kleuren en
versieren van de boot. Na dit harde werken hadden ze natuurlijk dorst gekregen
en zijn we naar het BSO-lokaal gegaan, waar de kinderen konden genieten van
een glaasje drinken met een koekje.
Kortom: het was een gezellig uurtje en we hopen weer veel peuters te zien op
het volgende peutermoment in januari.

KERSTVERSIEREN OP VRIJDAG 6 DECEMBER
Wie heeft er zin en tijd om op vrijdag 6 december vanaf 8.30 uur de school te
versieren voor de kerst.
Op vrijdag 20 december (na het kerstontbijt) zoeken we ook ouders om de
kerstversieringen mee op te ruimen.
Aanmeldingen graag via ov.lambertusschool@hotmail.com.

Alvast bedankt namens de oudervereniging.

KERSTMARKT
Op woensdag 18 december houden we voor de 7e keer onze in de wijde
omgeving bekendstaande kerstmarkt. Tussen 18.00 en 19.00 uur staan voor u
7 kramen klaar, waar diverse spullen staan uitgestald. Elke groep heeft een
eigen kraam en verkoopt daar de werkstukken, die speciaal voor deze markt
gemaakt zijn. Ook NummerEen en de Oudervereniging heeft een kraam. Wij
hopen natuurlijk dat alle kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s, buren, ooms en
tantes zullen komen om deze prachtige creaties te bewonderen en te kopen. Alle
kinderen komen met hun ouders (of met iemand anders) naar school en die
houden de kinderen ook in de gaten. De leerkrachten zijn samen met kinderen
die willen de hele avond bezig met de verkoop in de kraampjes.
Nog wat info en tips op een rijtje:
• De kinderen mogen zelf vooraf samen met de groepsleerkracht 1 werkstuk
van zichzelf reserveren. De leerkrachten leggen het gereserveerde
werkstuk voor u klaar.
• Neem (veel) klein geld mee, zodat teruggeven/wisselen geen probleem is.
• Voor een hapje en drankje kunt u deze avond terecht bij de kraam van de
Oudervereniging. Ouders en kinderen kunnen hier gemaakte baksels
inleveren. Ook deze opbrengst gaat naar het goede doel.
• Mocht u het leuk vinden iets lekkers te bakken of maken voor het goede
doel (alle baksels zijn welkom, hartig en zoet!), hangt er hiervoor vanaf
maandag 9 december een intekenlijst op het prikbord bij de ingang van de
groepen 1/2/3.

HET GOEDE DOEL
De leerlingenraad (groep 4 t/m 8) heeft overlegd over een aantal goede doelen.
Vervolgens is er in de groepen hierover gestemd. De opbrengst van deze avond
komt ten goede aan het goede doel KiKa, stichting Kinderen Kankervrij.
KERSTWENSEN
Na het grote succes van vorig jaar, gaat elk kind in het kader van de
kerstboodschap thuis voor een klasgenootje een kerstwens maken. Op maandag
9 december wordt hiervoor in de klas lootjes getrokken. Deze wens hangen de
kinderen in de boom in de klas. Dit kan als bal, ster of anders. Het is fijn als de

kerstwensen een passend formaat hebben, zodat ze allemaal in de kerstboom
passen!

Tussen 16 december en 19 december hebben de kinderen de tijd om hun wens in
de boom in de klas te hangen. Het is fijn als de kerstboodschap een beetje
verstopt wordt, zodat niet iedereen al ziet voor wie ze iets gemaakt hebben.
Bijvoorbeeld in een rolletje of envelopje. Deze wensen worden tijdens het
kerstontbijt geopend en voorgelezen.

KERSTONTBIJT
Op vrijdag 20 december is het kerstontbijt. De kinderen worden gewoon om
08.30 uur, de normale tijd, op school verwacht.

De tafels zijn feestelijk gedekt en voorzien van allerlei lekkere dingen. Tijdens
het ontbijt zullen er ook andere activiteiten plaatsvinden die per groep
verschillend kunnen zijn. Zo is er muziek, zang en worden er verhalen en/of
gedichten voorgelezen door kinderen die dat willen. Ook worden dan de wensen
voorgelezen.
Na het ontbijt heeft elke groep een eigen invulling. En om 12.15 uur kan de
kerstvakantie beginnen!
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie en fijne feestdagen toe!
De kerstcommissie

INFORMATIE VANUIT DE BIBLIOTHEEK
Online oefenen voor school
Met Junior Einstein kunnen kinderen online oefenen voor alle vakken van de
basisschool. Bijvoorbeeld voor Begrijpend lezen, Topo en Rekenen. Log in met je
Bibliotheekaccount en je krijgt gratis toegang tot alle oefeningen. Kijk op
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/ en klik rechts onderaan de pagina op ‘Naar
Junior Einstein’.
Ouder en Kind Quiz Mediawijsheid
In November was het Week van de Mediawijsheid. Ter ere van deze week is De
Ouder & Kind Media-Quiz gelanceerd. In deze Quiz krijgen jullie 10 vragen
voorgeschoteld om (sociale) media binnen het gezin beter bespreekbaar te
maken. Speel de quiz, leer van elkaars antwoorden en kies daarna een challenge
die het beste past bij jullie gezin. Kijk op www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz
Sinterklaas en kerst voorlezen
Zin in een leuk, spannend of grappig verhaal? Kom naar het Sinterklaas
voorlezen op woensdagmiddag 4 december of naar het kerstvoorlezen op 18
december. Allebei gratis, van 15:00 tot 15:30 uur in de bieb. Liever thuis
voorlezen? Neem een kijkje bij onze sinterklaasboeken of kerstboeken op:
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/feestdagen.html. Dit jaar hebben
we ook een uniek sinterklaasverhaal van lokale bodem, je vindt deze op onze
website onder het menu ‘actueel - nieuws’.

