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HET VOEDSELBOS EN DORPSMOESTUIN
Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft, hebben alle leerlingen van onze school
afgelopen dinsdagmiddag meegeholpen met het aanplanten van het openbaar
toegankelijke Voedselbos en inzaaien van de dorpsmoestuin. Dit gebeurde achter
de huizen aan de Wilhelminalaan 19-23 tot aan het einde van de aldaar gelegen
paardenweide.
Vooraf hebben de organisatoren (van o.a. de dorpsraad, Brabants Landschap,
boswachters) uitleg aan de kinderen gegeven over het idee van een duurzame
omgeving en een robuust Beekdal en wat hun taak deze middag was. De
activiteiten waren per groep verschillend, er werden (vooraf gemaakte)
vogelhuisjes opgehangen, struiken met bessen geplant, zaadjes gestrooid en
gaten gegraven waarin (fruit)bomen geplaatst werden.
Het weer zat niet echt mee, maar ze lieten zich niet door wind, hagel en regen
tegenhouden. Regenjassen, oude kleding en kaplaarzen waren nodig om in de
modder te werken. Wat fijn om dit met iedereen te doen en dat er zoveel hulp
was van ouders, opa’s en oma’s.
Over enkele jaren hopen we dat iedereen uit het dorp kan oogsten: fruit, bessen,
groenten en kruiden.

STUDIEDAG DINSDAG 18 FEBRUARI
Volgende week dinsdag 18 februari zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten
hebben dan een studiedag.

OUDERTEVREDENHEIDSPEILING 2020
U ontvangt na de voorjaarsvakantie een uitnodiging voor een
oudertevredenheidspeiling. Deze uitnodiging komt via een email vanuit
Parnassys. In deze email staat een link met een unieke inlogcode om de
Oudertevredenheidspeiling 2020 in te vullen. U heeft 10 dagen om deze
Oudertevredenheidspeiling in te vullen. Het aanvragen van een nieuwe code kan
niet, omdat de lijsten anoniem verstuurd worden. Bewaar de unieke code uit de
email dus goed.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. We willen daarom vragen om één
online vragenlijst per gezin in te vullen. U ontvangt ook 1 inlogcode per gezin.
Het invullen van de lijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden zijn
anoniem. Evt. opmerkingen en verduidelijkingen lezen wij graag.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Véronique Ramselaar
(v.ramselaar@veldvest.nl).

JEUGDZITTINGSOCHTEND IN DE GOUDEN KOEKENPAN
Aan alle ouders van de Struifdonderkes,
Hierbij alle belangrijke informatie voor carnaval 21-02-2020.
De generale repetitie is op donderdag 20 februari 2020. Vanaf 16.00 uur is
er voor de deelnemers van de jeugdzittingsochtend nog een generale repetitie in
de Gouden Leeuw. De deelnemers krijgen hiervoor de uitnodiging.
Vrijdag 21 februari 2020 barst het feestgedruis weer los.
Alle kinderen worden verkleed op school verwacht. Het zou heel fijn zijn als alle
boeven, cowboys, zeerovers en andere gewapende kinderen hun (namaak)zwaarden, pistolen, geweren, dolken etc. thuis zouden laten.
Ook confetti en serpentines mogen niet meegenomen worden naar school.
Dit jaar staat het volgende wederom centraal bij het feest op school:
•
•

De Jeugdzittingsochtend: er hebben zich weer allerlei kandidaten
opgegeven!
De uitreiking van de Superstruif: wie vindt de boon? Per groep zal er 1
boon in een cakeje verstopt worden. Degene die de boon heeft, zal
hiervoor onderscheiden worden door niemand minder dan onze eigen
jeugdprins Harry en jeugdprinses Ballonneke.

Het programma van dit jaar ziet er verder als volgt uit:
8.30
8.30
8.45
9.45

uur
uur
uur
uur

10.15 uur
11.00 uur
11.30 uur

12.15 uur

Kinderen in de klas
Naar de Gouden Leeuw
Eerste deel jeugdzitting
Pauze. De kinderen krijgen ranja en cake en daarna even
hossen. Voor kleuters en andere kinderen, die niet graag willen
hossen, is er een aparte hoek.
Tweede deel jeugdzitting
Uitreiking Superstruif
Terug naar school
Carnavalslunch op school! Deze zal bestaan uit: soep,
pannenkoeken en ranja. Mocht uw kind dit menu niet lusten dan
hebben wij het vriendelijke verzoek hem/haar een lunchpakket
mee naar school te geven.
Naar huis en lekker vakantie vieren!

De tijden die hier staan zijn streeftijden!!
Wij wensen iedereen een gezellige carnaval toe en natuurlijk een fijne
vakantie!!
Groetjes, de carnavalscommissie en het team!
KANGOEROEWEDSTRIJD
Over enkele weken zal een aantal kinderen op onze school weer meedoen met de
jaarlijkse landelijke Kangoeroewedstrijd. Dat is een reken/wiskundewedstrijd,

waaraan wereldwijd scholen deelnemen in verschillende leeftijdsklassen. Het is
voor de kinderen een mooie ervaring om eens op een andere manier met
rekenen bezig te zijn.
Om zich op deze wedstrijd voor te bereiden kunnen ze oefenen via deze site:
http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/historie/wedstrijd-2011/
De kinderen die meedoen, weten dat zelf wel. Als ze via deze site oefenen,
wennen ze vast aan de manier van vragen stellen.

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

KOM BIJ DE OUDERVERENIGING!!!
Zoals vast bij u bekend zal zijn, heeft onze school al sinds jaar en dag een
enthousiaste oudervereniging (OV).
In de OV zit een gezond verloop van betrokken ouders. Omdat er de komende 2
jaar 7 leden af zullen treden, en er dus maar 7 over blijven zijn we op zoek naar
nieuwe OV-leden die het team komen versterken. Mocht u willen weten wat u
zou kunnen betekenen en wat één en ander inhoudt, informeer dan eens bij een
van de OV leden, ze zullen graag het een en ander toelichten!

Binnen de OV werken we met commissies en die zijn elk verantwoordelijk voor
één van de activiteiten, denk aan kerst, pasen, schoolreis, sinterklaas,
brigadieren, luizen pluizen, sportdag. Binnen de OV wordt jaarlijks bekeken wie
van de OV-leden in welke commissie wil plaatsnemen. Je bent dus als OV-lid niet
betrokken bij alle activiteiten en je kiest zelf de commissie waaraan je wilt
deelnemen. Naast de tijd die nodig is voor het organiseren van de verschillende
activiteiten, is er zo’n 7x per jaar een algemene vergadering. De tijd die het OVlidmaatschap met zich meebrengt valt dus best mee!
Mocht u vragen hebben, meer informatie willen óf wil u zich meteen aanmelden
bij de OV: graag! U kunt altijd één van ons hierover aanspreken.
De OV bestaat momenteel uit de volgende ouders: Ilse Hesselmans, Renee Bax,
Bart van Herk, Elske de Kok, Daniëlle van Delft, Metha de Heer, Marieke de
Vries, Mascha van Helvoort, Annemarie Harbers, Lizan van den Heuvel, Meintje
van de Sande, Sandra Franssen, Mira Smits en Miranda Verbaant.
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging basisschool Sint Lambertus
Vessem

NIEUWS VAN NUMMEREEN
De deugnieten zijn al een paar weken druk aan de slag met het thema ‘Ik ben de
postbode’.
Wat wordt er hard gewerkt. De kinderen weten dat er een postzegel op een
envelop moet, dus hebben ze allemaal zelf een postzegel gemaakt. Op de groep
hebben we zelfs een eigen brievenbus geknutseld waarin de kinderen met hun
ouders post in mogen doen vanuit thuis. Wat hebben we leuke kaartjes
gekregen!
Ook hebben we bezoek gekregen van de kleuters, die ook kaartjes op de post
kwamen doen in onze brievenbus. Het is erg leuk om samen met de kleuters
bezig te zijn met het thema!
Zo hebben we met z’n allen de afgelopen weken al veel geleerd over wat een
postbode nou eigenlijk doet en waar we de post heen moet, als we het willen
opsturen.
De kinderen gaan ook nog een kaart opsturen naar thuis. We zijn erg benieuwd
of het de postbode lukt om al deze mooie kaarten op het juiste adres te krijgen!

