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VOORLEESWEDSTRIJD GEMEENTE EERSEL
Afgelopen maandag heeft Viggo uit groep 8 onze school vertegenwoordigd
tijdens de gemeentelijke voorleeswedstrijd in Eersel. Samen met veel supporters
(en een groot spandoek) mocht hij in de Muzenval zijn boek “Julius Zebra” van
Gary Northfield voorlezen. Ondanks de spanning deed hij het supergoed. Helaas
heeft hij niet gewonnen, maar wij zijn ondanks dat natuurlijk supertrots op
Viggo!
Goed gedaan hoor, voor ons ben jij de kampioen!!
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!

