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DE ALLERBESTE WENSEN VOOR 2020
Namens alle medewerkers van basisschool Sint Lambertus wensen wij iedereen
een heel gelukkig Nieuwjaar. We hopen dat het voor iedereen een mooi jaar mag
worden.
Voor de kinderen van groep 8 wordt het een bijzonder jaar. Zij sluiten hun
basisschooltijd af en maken de grote stap naar het vervolgonderwijs. Wij wensen
de leerlingen en hun ouders de komende tijd alle wijsheid toe om de samen de
juiste keuze van schooltype en school te maken.

OPBRENGST KERSTMARKT VOOR KIKA
Op woensdag 18 december vond de drukbezochte kerstmarkt plaats. De
leerlingenraad heeft samen met de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gekozen
voor Kika als “goed doel”. De kinderen van onze school en NummerEen hebben
mooie dingen geknutseld om te verkopen. Er waren o.a. kerststukjes, placemats
en vogelvoerpoppetjes.
Dinsdag 7 januari is een vrijwilliger van Kika op bezoek geweest om te vertellen
wat Kika allemaal doet voor kinderen met kanker. Hij vertelde dat er
bijvoorbeeld onderzoek gedaan wordt naar medicijnen hiervoor. De kinderen
mochten ook vragen stellen. Sommige leerlingen hebben tekeningen gemaakt
voor de kinderen die ziek zijn.
Uiteindelijk werd de opbrengst van de Kerstmarkt bekend gemaakt en daar
mogen we als kleine school trots op zijn. De opbrengst van alles (verkoop
knutsels, het gebak en de koffie/thee/chocomel in de stand van de
Oudervereniging, kaarsje aansteken en de collectebus) is €1008,99!
PANNENKOEKENBAKKERS GEZOCHT VOOR VRIJDAG 21 FEBRUARI!
Over enkele weken is het alweer carnaval op school. Een supergezellig feest in
de Gouden Koekenpan met alle Struifdonderkes.
Na de zittingsochtend gaan alle kinderen op school traditioneel tomatensoep met
“struif” eten.
Om voor 180 kinderen genoeg pannenkoeken te hebben, zoeken we ouders,
ooms, tantes, opa’s, oma’s of buren, die bereid zijn om op deze vrijdagochtend
thuis pannenkoeken te bakken voor de kinderen. Alle pannenkoekenbakkers
krijgen op vrijdagochtend 21 februari van de Oudervereniging alle ingrediënten
en een recept voor het bakken van pannenkoeken mee naar huis.

De gebakken pannenkoeken worden om 11.30u op school verwacht. Ervaring
van de voorgaande jaren leert dat het bakken ongeveer 1 uur in beslag neemt en
veel smullende kinderen als gevolg van het bakken!!
Dus: wie wil op vrijdag 21 februari ’s ochtends pannenkoeken bakken? Je kunt je
aanmelden via ov.lambertusschool@hotmail.com. Namens de kinderen alvast
bedankt!
HULPOUDERS GEZOCHT VOOR HET VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Wie wil er helpen met het versieren van school? Op vrijdag 7 februari vanaf 8.30
uur willen we de school versieren voor carnaval. Als we het samen doen zijn we
om 09:15 uur klaar. Je kunt je opgeven bij de oudervereniging
(ov.lambertusschool@hotmail.com).
We hopen op veel aanmeldingen zodat we er voor de kinderen een mooi
schoolcarnaval van kunnen maken!
Groetjes van de Carnavalscommissie

INLOOP EN INSCHRIJFMOMENT VOOR BASISSCHOOL, PEUTER- EN
KINDEROPVANG
Op woensdag 29 januari van 16.00u - 17.30u a.s. organiseren basisschool St.
Lambertus en NummerEen kinderopvang gezamenlijk een moment waarop
ouders en kinderen uit Vessem welkom zijn. Deze middag kunt u uw kind
aanmelden op de basisschool voor het schooljaar 2020-2021. Het gaat om de
kinderen die 4 jaar worden tussen juni 2020 en juli 2021. U en uw kind zijn die
middag van harte welkom. De leerkrachten van groep 1 en de directie zijn
aanwezig om u te ontvangen, informatie te geven over onze basisschool, vragen
te beantwoorden en de school te laten zien. U ontvangt van ons een
inschrijfformulier dat u ter plekke of later thuis in kunt vullen en af mag geven
op school. Mocht u 29 januari verhinderd zijn, dan kunt u het inschrijfformulier
ook per mail opvragen en dan zo spoedig mogelijk ingevuld op school afgeven.
Eén à twee maanden voordat uw kind naar school komt, nodigen we u uit voor
een intakegesprek. Heeft u nog vragen? U kunt ons dagelijks bereiken op tel.nr.
0497-591598 of via lambertus@veldvest.nl.

AANMELDEN PEUTERPROGRAMMA EN KINDEROPVANG
Tijdens deze middag is ook een medewerker van NummerEen Kinderopvang
aanwezig om u meer informatie te geven over het peuterprogramma, de
dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Aanmelden hiervoor kan via de website
van NummerEen: www.nummereen.com Ook vindt u hier een rekentool waarmee
u zelf snel en eenvoudig kunt berekenen wat de netto kosten per maand zijn
voor uw persoonlijke situatie.
We ontmoeten u graag op 29 januari!

SCHOOLFOTOGRAAF OP DINSDAG 26 MEI
Dinsdag 26 mei komt de schoolfotograaf de kinderen op school fotograferen. Wij
hebben dit al eerder kenbaar gemaakt en het staat al enige tijd op de kalender
van de website en in het Ouderportaal van ParnasSys. Om er toch zeker van te
zijn dat u op deze dag geen afspraak maakt met de tandarts, orthodontist of
ziekenhuis, laten wij het u nogmaals weten. Hopelijk kunt u hier rekening mee

houden en alvast in uw agenda van 2020 noteren, zodat alle kinderen deze dag
op de foto kunnen.

JONG NEDERLAND MINIOREN
Zaterdag 11 januari is het weer minioren tijd voor de kinderen uit groep 1,2 en
3. Het thema is Winter.
Het programma ligt weer klaar met sport, spel en creativiteit.
Deze middag begint om 13:30u en eindigt om 15:30u.
Kosten zijn €1,50 p.p. per keer.
We zien je graag bij de Spil kerkberg 3 in Vessem.
Tot dan.
Groetjes Laura, Rob, Safira en Anita

