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KERSTMARKT
Gisteren hebben we een fantastische kerstmarkt gehad.
Alle feestverlichting van de kraampjes en de mooie versiering gaven een heel
fijne en gezellige Kerstuitstraling. We hebben veel bezoek gehad van kinderen
met hun ouders, oma’s, opa’s, oppassen, buren enz. Wat was het druk. De
meeste knutsels en andere kerstartikelen waren daarom binnen korte tijd
verkocht.
Het kraampje van de Oudervereniging was goed gevuld met allerlei heerlijke
‘homemade’ baksels, door ouders en kinderen gemaakt. Bedankt aan alle
moeders, oma’s en kinderen voor jullie heerlijke, eigengemaakte cakejes,
taarten, koekjes etc.
De opbrengst van de kraam van de Oudervereniging met de “koek en zopie”
komt, naast de opbrengst van de collectebus, ook ten goede aan het goede doel.
Wij willen iedereen bedanken, die geholpen heeft in de groepen met het
bedenken en het maken van de verkoopwaar. Ook willen we natuurlijk alle hulp
op de avond zelf bedanken. Zonder alle extra handen kunnen we een kerstmarkt
als deze nooit van de grond krijgen. In het bijzonder willen we de leden van de
kerstcommissie bedanken voor hun inzet!
De opbrengst zal voor Kika zijn en het precieze bedrag zullen we na de
Kerstvakantie laten weten. Dan krijgen we bezoek van een afgevaardigde van de
Stichting Kika en maken we het totaal opgehaalde bedrag (school, collectebus en
Oudervereniging) bekend.

LOTERIJ VAN NUMMEREEN
Tijdens de drukbezochte kerstmarkt van gisteren hebben veel van jullie ook de
kraam van Nummereen bezocht. Hier was het mogelijk een lootje te kopen voor
het mooie voedingsmiddelenpakket. Het juiste bedrag is niet geraden maar er
sommige van jullie zaten er erg dichtbij! De waarde van het pakket was maar
liefst €69,17!
T. v. Hoof heeft gewonnen met de geschatte waarde €68,15. Gefeliciteerd!
Allemaal bedankt voor het meedoen! En natuurlijk voor het kopen van de mooie
knutsels voor Kika.
Namens alle pedagogisch medewerkers, Nummereen Vessem.

KERSTONTBIJT
Morgen gaan we nog genieten van een kerstontbijt. De oudervereniging zorgt dat
alle ontbijtspullen in de klassen klaar staan.
Elke klas zal er vast heel sfeervol uitzien. Alle kinderen aan hun tafeltjes in het

donker in de klas bij het licht van de kerstboom, andere lampjes en het open
haardvuur op het digibord. De tafels zijn vast mooi gedekt en, zoals het bij kerst
hoort, eten we gezamenlijk. In sommige groepen zullen de kinderen naar een
vertelling, muziek en/of gezang luisteren.
En natuurlijk zullen de kerstwensen, die elk kind voor een ander in de kerstboom
heeft gehangen, open gemaakt en voorgelezen worden aan elkaar.
Fijn dat de klasse-ouders mee willen ontbijten en helpen.
Wat zullen we terug kunnen kijken op een mooie kerstviering dit jaar.

FIJNE FEESTDAGEN
Namens alle medewerkers van basisschool St. Lambertus wensen wij jullie
allemaal hele fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling en natuurlijk voor
iedereen die dat heeft een hele fijne vakantie.
Dat het jaar 2019 voor iedereen veel hoop in de lente, zomerse warmte,
herfstgeluk en winterse geborgenheid mag brengen!
We ontmoeten elkaar graag weer na de vakantie in het nieuwe jaar!

HOOFDLUISCONTROLES
Zoals altijd na elke vakantie zullen alle leerlingen na de kerstvakantie weer
gecontroleerd op hoofdluis. Dit wordt in elke klas door 2 vaste moeders gedaan.
Dat is natuurlijk superfijn, maar uit ervaring blijkt, dat het ontdekken van
hoofdluis door de haren te bekijken moeilijk is. Niet in alle gevallen wordt
hoofdluis op deze manier gevonden. De beste manier is eigenlijk door het
kammen van uw kind. Dit is de beste onderzoeksmethode en de beste
behandelmethode. Daarom willen wij u vragen of u aan het einde van de
kerstvakantie uw kind (alvast) zelf wil controleren op hoofdluis. De
makkelijkste methode (voor lange haren) is:
- haren wassen en crêmespoeling indoen en niet uitspoelen
- het haar d.m.v. een scheiding in 2 stukken verdelen en deze beide
stukken ook weer in 2 stukken verdelen. Met 3 elastiekjes 3
gedeeltes van de haren vastzetten.
- van onder naar boven pluk voor pluk één gedeelte doorkammen
met een met een lichte/witte netenkam
- de kam regelmatig bekijken om luizen en/of neten te ontdekken
- wanneer deze in de kam zichtbaar zijn, de kam onder de kraan
afspoelen
Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag aan de
leerkracht doorgeven. Zoals gezegd is de “natte-kam-methode” ook de beste
behandelmethode. Evt. in combinatie met de behandeling met een chemisch
bestrijdingsmiddel (van de drogist).
Het advies voor een grondige schoonmaak van het huishouden wordt
ingetrokken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de
aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en jassen,
het stofzuigen van de auto. Dat scheelt heel veel tijd en stress!
Kijk voor meer informatie op www.hoofdluis.org

BEDANKJE VOOR ONZE VERKEERSBRIGADIERS:

Peter, Bart, Kim, Liezeth, Annemarie, Keetie, Susan, Anke, Lieneke, Sandra, Ilse,
Marieke, Saskia, Ingrid, Jeanette, Mascha, Alina, Marleen, Linda, Miranda,
Linda, Jessie, Chantal, Sita, Veronique, Femke, Maartje, Lizan, Cas, Jari, Teun,
Tatum, Ine, Evi, Fay, Nick, Huub, Mexx, Wahe, Daantje, Sofie, Viggo, Guusje en
Sjors. We hopen niet dat wij iemand vergeten zijn. Als dat zo is, laat ons dat dan
weten, want wij zijn jullie allemaal even dankbaar en hebben wij nog de
mogelijkheid om dat te herstellen.

BEDANKJE VOOR DE VRIJWILLIGERS VAN DE BIBLIOTHEEK:
Chantal (bibliotheekcoördinator), Kim, Inge, Linda, Monique, Inge en Annemarie.
Samen zorgen zij elke maandag voor het innemen van geleende boeken en het
weer uitlenen van nieuwe boeken. Door hun inzet is het voor de kinderen
mogelijk om op school boeken te lenen en is het niet nodig om er ver voor te
rijden.
DE KERSTSTAL EN EEN GROTE KERSTBOOM!
Behalve de traditionele kerststal op het Molenplein, verrijst dit jaar op het
kermisterrein een prachtige kerstboom.
Vessem staat dit jaar mooi in het licht tijdens de kerstperiode!
We beginnen op 20 december om 18:30 uur met sfeervolle muziek door de
Fanfare en Drumband Sint Cecilia op het kermisterrein. Hierna zal één van de
leerlingen van basisschool St. Lambertus de lichtjes in de kerstboom feestelijk
ontsteken.
Dan lopen we onder begeleiding van de fanfare naar het Molenplein voor de
opening van de kerststal rond 19:00 uur.
Na de opening van de kerststal zal onze verhalenverteller het kerstverhaal tot
leven brengen. Tot slot wordt er glühwein en warme chocolademelk geschonken,
terwijl fanfare Sint Cecilia de feestelijkheden met muziek opluistert.
De afsluiting zal rond 20:00 uur zijn.

