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29 september
30 september
7 oktober
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Schoolfoto’s mee naar huis
Formulier ouderpeiling schooltijden
Opening Kinderboekenweek
Mega Boekendate
Afsluiting Kinderboekenweek

Oudergesprekken
Op 12 en 14 oktober staan de oudergesprekken
gepland. Deze gesprekken houden we in principe op
school. We vinden het belangrijk om jullie te zien en
denken dat het kan zolang we ons aan de
maatregelen houden. Kinderen uit de groepen 4 t/m
8 zijn bij dit gesprek aanwezig.
Om ervoor te zorgen dat we dit alles volgens de
geldende richtlijnen kunnen doen, willen we jullie
aandacht vragen voor het volgende:
-Bij klachten (verkoudheid, benauwdheid,
koorts) kan het gesprek niet doorgaan. Laat dit
aan de leerkracht(en) weten, zodat er een
nieuwe afspraak gemaakt kan worden.
-Kom op de afgesproken tijd naar school, houd
in de school afstand van anderen.
-Ouders van kinderen uit de onderbouw
komen via de onderbouwingang binnen,
ouders van kinderen uit de bovenbouw komen
via de bovenbouwingang binnen.
-Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
-Wacht op de aangewezen plek bij het lokaal.
Kinderen wachten bij hun ouders. Neem geen
kinderen mee naar school die niet deelnemen
aan het gesprek.
-We werken met een timer om de gesprekken
niet uit te laten lopen.
-Bij meerdere kinderen in een gezin plannen
we de gesprekken nu direct na elkaar, zodat
jullie niet onnodig lang in school zijn.
-We laten nu geen materialen inkijken.
-Verlaat na het gesprek zo snel mogelijk de
school.
Binnenkort ontvangen jullie via de leerkracht
een uitnodiging voor het gesprek.

Is uw kind verkouden?
Zoals je tijdens de persconferentie hebt kunnen
horen mogen kinderen, waarbij sprake is van
verkoudheidsklachten, gewoon naar school. Bij
koorts (bij henzelf of in het gezin) moeten zij wel
thuis blijven.
Trakteren
Vanaf nu mogen de kinderen bij hun verjaardag
weer trakteren wat ze willen. (Voorverpakt hoeft
niet meer.) Natuurlijk zijn we wel voorstander van
een gezonde traktatie die niet te groot is.
Ouderpeiling schooltijden
Morgen krijgen de oudste kinderen van het gezin uit
groep 1 t/m 7 het stemformulier mee naar huis,
waarop jullie kunnen aangeven welke schooltijden
jullie voorkeur hebben.
Even voorstellen… stagiaires PABO
Hallo allemaal,
Mijn naam is Manon, 17 jaar oud
en ik kom uit Batenburg. Ik
studeer momenteel aan de HAN
PABO in Nijmegen in het tweede
jaar. Vanaf 17 september kom ik
stage lopen in groep 5/6. Eerst
alleen op de donderdag. Na de
herfstvakantie op de woensdag
en donderdag. Mijn stage periode is van 17
september t/m 4 maart 2021. Naast mijn studie doe
ik graag leuke dingen met familie en vrienden en
werk ik veel in een pizzeria wat ik erg leuk vind. Ik
hoop op een prettige samenwerking!!
Groetjes Manon
Mijn naam is Daphne Franssen, 21 jaar oud en ben
de aankomende tijd in groep 7/8 op de woensdag en
de donderdag.
Ik woon samen met mijn ouders in Beneden
Leeuwen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten bezig.
Skeeleren, hardlopen of gewoon lekker met de hond
wandelen.

Als ik de tijd ervoor heb, teken ik ook graag en
probeer ik zoveel mogelijk technieken uit.
Ook de foto heb ik bewust gekozen. Natuurlijk had ik
er een serieuze pasfoto bij kunnen doen, maar laat
ik mijzelf dan zien?
Nee, ik ben altijd vrolijk, klaar voor een grapje en
probeer het beste uit iemand of mijzelf te halen!
Voordat ik aan deze studie begon, heb ik de
opleiding onderwijsassistent gevolgd op Het Koning
Willem 1 College in Den Bosch.
Deze 3 jaar gingen snel voorbij en na hard werken
kon ik eindelijk naar de Pabo! Momenteel zit ik al in
mijn derde leerjaar. Wat gaat dit toch allemaal snel!
Ik heb wederom enorm veel zin in de stage!
Ondanks de omstandigheden probeer ik er toch een
leuke en leerzame tijd van te maken!

Schoolfoto’s
Vandaag zijn de schoolfoto’s mee naar huis gegaan.
Lees bijgaande brief met instructies goed door.
Wanneer je de foto’s wilt kopen het geld graag voor
aanstaande donderdag in een gesloten envelop
voorzien van naam meegeven.
Kinderboekenweek ‘En toen…’

Op woensdag 30 september gaat de
Kinderboekenweek weer van start. Wij gaan er een
leuke tijd van maken op de Lambertusschool. Het
thema is ‘En toen’ en staat in het teken van
geschiedenis. In iedere klas wordt er op een andere
manier aandacht geschonken aan dit thema. Zo zijn
de kleuters al begonnen met het thema ‘Leven in
een kasteel’.
We gaan de boekenweek gezamenlijk openen met
alle kinderen.

Namens de oudervereniging
Beste ouders,
Wij, de oudervereniging van St. Lambertusschool,
willen u via deze weg wederom informeren over
onze aankomende inzamelingsactie. Via de
organisatie Bag2School Nederland hopen wij weer
een mooi bedrag op te halen.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van
scholen, instellingen en verenigingen en keert per
kilo een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet
nóg hoger maken en deze wijze van werken is een
mooie manier om van niet meer gebruikte kleding af
te komen. Daarnaast helpt het ons aan extra geld
voor activiteiten die wij organiseren/regelen op
school.
Wij zouden het erg fijn vinden als u zich weer in wilt
zetten voor onze actie. Dit kan door zo veel mogelijk
kleding (denk aan schoenen, shirts, broeken, riemen,
jassen, truien maar ook lakens en dekens) in te
leveren. Kijk op de website van Bag2School voor een
volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld
mag worden: www.bag2school.nl.
Breng uw zakken alstublieft voor 2 november naar
school. Mocht dat niet uitkomen dan kunt u de
kleding ook inleveren bij Aryanne Ouburg
(Raadhuisdijk 13). Helpt u weer mee?!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze
inzameling.

Ook is er dit jaar weer een MEGA BOEKENDATE. We
gaan proberen om elkaar enthousiast te maken om
lekker te gaan lezen. Hierover krijgen alle kinderen
nog een brief mee.
Helaas is er dit jaar geen boekenmarkt. Dit komt
omdat een boekenmarkt zonder ouders, opa’s en
oma’s natuurlijk helemaal niet leuk is! Volgend jaar
kan het vast weer doorgaan.
Op donderdag 8 oktober sluiten we de boekenweek
af met een kleine viering.
Kinderboekenweek in de bibliotheek in beneden
Leeuwen
In de bijlagen vind je informatie over activiteiten die
plaatsvinden tijdens de Kinderboekenweek in de
vestiging Beneden-Leeuwen rond het thema “En
toen…. “ . Kinderen kunnen aangemeld worden via
deze link: https://rivierenland.op-shop.nl/608/100jaar-geleden-1/vanaf/30-09-2020
Voor leerlingen die voorlezen in de groep spannend
vinden maar wel eens een hond willen voorlezen
komt Soul op zaterdag 3 oktober weer naar de
bibliotheek in Druten.
https://rivierenland.op-shop.nl/8898/soul-devoorleeshond/03-10-2020
Bijlagen:
-Jaarverslag MR
-Folder KBW bibliotheek Beneden Leeuwen
-Voorleesverhaal voor de hond.
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