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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.

OPROEP VOOR HULP BIJ DE SPORTDAG OP VRIJDAG 10 APRIL
Onze jaarlijkse Sportdag is dit jaar gepland op vrijdag 10 april 2020 op sportpark
“De Lille” van 8.30uur t/m 12.15 uur.
Groep 1 t/m 2 hebben een programma op het voorste veld en groep 3 t/m 8
hebben een ander programma op de andere velden.
We hebben deze dag altijd veel hulp nodig voor het begeleiden van groepjes of
de begeleiding van één van de vele spellen. Dus ouders, opa’s en oma’s of wie
maar wil helpen, meld je aan via ov.lambertusschool@hotmail.com.
Als je je aangemeld hebt, ontvang je een bevestiging en voor 7 april een brief
over wat er van je verwacht wordt deze dag.
Graag aanmelden vóór (!) 13 maart 2020 via de mail
(ov.lambertusschool@hotmail.com) een aangeven wat uw voorkeur heeft:
0
0

Ik wil graag helpen bij groep 1 t/m 2
Ik wil graag helpen bij groep 3 t/m 8

Je krijgt een bevestiging dat je bent aangemeld en je ontvangt voor 7 april een
brief over wat er van je verwacht wordt die dag.
Als er vragen zijn, kun je altijd iemand van de sportdagcommissie aanspreken of
een mail sturen naar de Oudervereniging.
Omdat onze sportdag dit jaar niet samenvalt met de Koningsspelen (i.v.m de
Citotoetsen) willen we vragen of de kinderen ZELF een lunchpakket mee willen
nemen voor op de Sportdag!
Verder zou het fijn zijn als de Sportiviteitsbeker vóór 3 april terug is op school.
Met vriendelijke groeten, de sportdagcommissie.

Natasja, Marie-José, Ruben en Bart, Meintje, Lizan, Sandra, Annemarie

ZIEK MELDEN BIJ DE TSO
Wanneer uw kind ziek is, is het de bedoeling dat u uw kind ook ziekmeldt bij de
TSO. De TSO-begeleiding kan dan anticiperen op het aantal kinderen, dat
aanwezig zal zijn.Dit kan via onderstaande gegevens:
• E-mail: stlambertus@tsodekempen.com
• Bellen: 06-10119893
Bij geen gehoor mag de voicemail ingesproken worden. Een
sms/WhatsApp mag ook.
Graag de voor –en achternaam van je kind vermelden en om welke school het
gaat.

LEZING TISCHA NEVE: LEUKER EN MAKKELIJKER OPVOEDEN
We zijn allemaal dol op onze kinderen. Brengen ze met liefde groot en steunen
ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. En dat gaat bij de meesten van
ons behoorlijk goed. Behalve leuk is dat opvoeden van kinderen ook een hele
uitdaging en ontdekkingsreis. Geen kind is hetzelfde en fasen en verrassingen
volgen elkaar in rap tempo op. Aan ons als ouder om daar zo goed mogelijk op in
te spelen. En daarom is een beetje inspiratie bij al die uitdagingen is soms best
fijn en handig.
In deze lezing krijg je die volop! Een avond vol eyeopeners, voorbeelden en veel
praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen. Tischa neemt je op een
heldere, praktische en laagdrempelige manier mee in haar visie op opvoeden en
omgaan met kinderen. Met humor, zelfspot (zelf moeder zijn is echt wat anders
dan andere ouders coachen), positief en vooral gericht op ontdekken wat werkt
voor jou en voor jouw kind. Want elk kind is anders en elke ouder ook.
Onderwerpen die aan bod komen:
– meer en beter contact met je kind
– effectief complimenteren
– meewerken en luisteren
– hoe je kunt samenwerken met kinderen zonder machtsvertoon
– liefdevolle begrenzen, hoe je vanuit contact en verbinding lastige situaties
voorkomen en oplossen
– omgaan met je eigen emoties en die van je kind
Op dinsdag 3 maart is er om 19.30u een lezing van Tischa Neve in de Muzenval
in Eersel. Tickets kosten € 10,00 incl. koffie/thee vooraf. Tickets zijn verkrijgbaar
via www.muzenval.nl.

JONG NEDERLAND MINIOREN
Zaterdag 8 februari is het weer Miniorentijd voor de kinderen uit groep 1,2 en 3.
Het thema is “Circus”.
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.

