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BESTE DEELNEMERS REFLECTIONDAY 2019-2020
De eindspurt voor Reflection Day wordt in gang gezet.
Op naar 21-1-2020. Voor de dagen tot 21 januari en alle daarop volgende dagen
een verkeersveilig 2020 gewenst.
Wij willen u nog een keer herinneren aan het insturen van foto’s. Het zou
jammer zijn, als er nog foto’s op de telefoons staan, die niet ingestuurd zijn.
Dus: zend ze nog op tijd toe om teleurstellingen te voorkomen.
De prijsuitreiking vindt naar verwachting ergens eind februari 2020 plaats.
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet.
Wij zien elk jaar steeds meer RD-hesjes deelnemen aan het verkeer!
JEUGDZITTINGSMORGEN 2020
Aan de kinderen uit groep 4 t/m 8
Zoals voorgaande jaren, wil de commissie schoolcarnaval en carnavalsvereniging
“De Spekstruiven” op vrijdag 21 februari 2020 weer een
Jeugdzittingsmorgen organiseren.
Ook nu nodigen we jullie uit om weer mee te doen.
Wie bedenkt iets nieuws?
Je kunt bijvoorbeeld live zingen, een toneelstukje bedenken (geen quiz), een
sketch of een mooie dans opvoeren, als het maar leuk is!
Je mag dat alleen, met een kleine groep of een grote groep doen.
Wie durft deze uitdaging aan?
Voor de goede gang van zaken heeft de volledige commissie de volgende regels
opgesteld t.a.v. de optredens:
1. Iedereen die zich inschrijft mag meedoen, tenzij er dubbele acts zijn. Dan
mag de eerste die zich heeft aangemeld meedoen. Iedereen mag aan één
act meedoen.
2. Prins, prinses, jeugdraad van 11 en dansmarietjes mogen ook met één act
meedoen.
3. Per optreden vragen wij één contactouder en één inschrijfformulier. Bij
een klassikale act max. 3 contactpersonen.
4. *Groep 2/3 verzorgt dit jaar een optreden als groep!
5. Er zijn geen headsets, wel 2 draadloze microfoons.
Als je mee wilt doen, moet je onderstaande strook uiterlijk 5 februari 2020 (!)
inleveren bij juf Jasmijn.

De generale repetitie is donderdagmiddag 20 februari 2020. Als je je hebt
aangemeld krijg je nog bericht over hoe laat je op de generale repetitie verwacht
wordt.
Mochten jullie nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met juf Jasmijn
of juf Marie-José.
Wij wensen jullie veel plezier toe bij het bedenken en oefenen van je act en veel
succes bij jullie optreden.
Commissie schoolcarnaval en carnavalsvereniging “De Spekstruiven”.

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!

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!

NATIONALE VOORLEESDAGEN 22 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2020
MOPPEREEND: INTERACTIEVE VOORLEESSESSIE MET MUZIEK, BEWEGEN EN
TAAL
Mopperen, mokken, jammeren, pruttelen... Moppereend heeft duidelijk er-gens
last van. Een interactieve voorleessessie met muziek, bewegen en taal.
Vrijdag 17 januari van 10:45 tot 11:30 in Bibliotheek Eersel.
KLIEDEREN, KLADDEREN EN SCHUDDEN MET MOP-PEREEND
Moppereend is soms zo hard aan het mopperen dat een regenwolk barst. Je
hoort dan gekleurde regengeluiden en daar word je dan weer vrolijk van. Samen
maken we een regenbuis met alle kleuren van de regenboog.
Vrijdag 24 januari van 10:45 tot 11:30 in Bibliotheek Eersel.
DANSEN EN BEWEGEN MET MOPPEREEND
Als je niemand hebt om mee te spelen dan ga je toch naar je dierenvriend-jes?
Samen met deze vriendjes ga je plezier maken, dansen en bewegen. Ga je mee
op dansavontuur met Moppereend?
Vrijdag 31 januari van 10:45 tot 11:30 uur in Bibliotheek Eersel.
Meer info en tickets: www.bibliotheekdekempen.nl

VOORLEESEXPRESS ZOEKT VRIJWILLIGERS
Bibliotheek De Kempen is op zoek naar vrijwilligerscoördinatoren en
voorleesvrijwilligers voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is een
leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 2 tot 8 jaar met een
taalachterstand.
Over de VoorleesExpress
In september 2019 zijn we gestart met de VoorleesExpress in de gemeenten
Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Valkenswaard. In februari 2020 starten we ook
in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel–De Mierden.
Kinderen uit laag taalvaardige gezinnen kunnen deelnemen aan dit landelijke
initiatief. Gedurende 20 weken wordt het kind thuis voorgelezen en er worden
taalspelletjes met het kind gedaan door getrainde voorleesvrijwilligers. Ouders
worden hier actief bij betrokken.
Gezocht: vrijwilligerscoördinatoren
Bibliotheek De Kempen is op zoek naar vrijwilligerscoördinatoren voor de
VoorleesExpress in de gemeenten Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden,
Valkenswaard en Bladel.
Als vrijwilligerscoördinator begeleid en ondersteun je een groep van gemiddeld 5
voorleesvrijwilligers binnen dezelfde gemeente. Deze voorlezers lezen voor aan
kinderen die een stimulans met betrekking tot taal en lezen goed kunnen
gebruiken. Ze komen twintig weken lang één keer per week bij het gezin thuis op

een vast moment.
Gezocht: voorleesvrijwilligers
We zijn op zoek naar voorleesvrijwilligers in de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard.
Als voorlezer lees je wekelijks een uurtje voor aan kinderen die een stimulans
met betrekking tot taal en lezen goed kunnen gebruiken. Je gaat twintig weken
op bezoek bij een gezin. Je doet dit één keer per week op een vaste middag of
avond. De ouders zijn op vrijwillige basis aangemeld en zijn gemotiveerd.
In totaal kost het begeleiden van één gezin 1 uur per week, gedurende minimaal
20 weken. Voorafgaand volg je eenmalig een training.
Is de rol van voorleesvrijwilliger echt iets voor jou? Meld je dan direct aan.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie, kijk op
https://www.bibliotheekdekempen.nl/over-ons/vrijwilligers-voorleesexpress.html
of stuur een mail naar voorleesexpress@bibliotheekdekempen.nl.

KINDERUNIVERSITEIT TILBURG
Wij nodigen jullie graag uit voor de eerste Kinderuniversiteit van Tilburg
University in 2020. Deze staat gepland op woensdagmiddag 12 februari van
15.00 – 16.00 uur. Het college is voor alle kinderen die in groep 6 t/m 8 van de
basisschool zitten, samen met een ouder. Jullie kunnen je vanaf nu online
aanmelden. Deelname is gratis.
Tijdens de kinderuniversiteit krijgen kinderen les van een hoogleraar van Tilburg
University, steeds over een ander thema. Zo maken zij op een leuke manier
kennis met wetenschap en de universiteit. Meer info over de Kinderuniversiteit
vind je hier.
Het thema van 12 februari is ‘Samen slim’ door professor Stephan Hollander.
Twee weten meer dan één, wordt er wel gezegd, maar is dat altijd het geval?
Wanneer is het beter een groepsbeslissing te nemen? Professor, econoom
Stephan Hollander neemt de kinderen mee naar zijn onderzoeksgebied.
Datum: woensdagmiddag 12 februari
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Locatie: de Aula van Tilburg University (gebouw Cobbenhagen)
De andere colleges zijn gepland op woensdag 11 maart en woensdag 1 april.
Deelname is gratis, wel graag vooraf aanmelden.

