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Schoolraad
De Schoolraad functioneert als een klankbord voor de directeur. Allerlei vraagstukken m.b.t. normen en
waarden en de pedagogische opdracht van de school komen hierbij aan de orde. De volgende ouders zitten
namens de Lambertusschool in de schoolraad.
•
•
•

Carlijn van der Heijden
Marijse van de Put
Jennie Slijkerman

Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een MR verbonden. Het is een schakel tussen school en de directeur als
gemandateerde namens het College van Bestuur. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
Namens de ouders:
Caroline van Dijck-Smolders  785151
Sonja van Avendonk
 382261 (voorzitter)
Namens de leerkrachten:
Marianne Roelse
 0497 386902
Monique Raijmakers  0497 516285
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie zorgt voor ondersteuning van verschillende buitenschoolse activiteiten zoals de
herfstwandeling, Sinterklaas, de musical en het inrittenspel. Daarnaast nemen leden van de
oudercommissie
zitting
in
de
werkgroepen
Kerstviering,
Carnaval,
Schoolfotograaf,
Koningsspelen/Sponsorloop en Thema-avond.
De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
Marieke Lindeman (voorzitter)
Marion Beex (secretaris)
Linda van Dommelen (penningmeester)
Yvonne Heuveling
Carla de Wit
Elle Kolen
Vera Kox
Maike van de Wouw
Kim van Schagen
Melissa Gerrits

Contactouders
Op onze school is een groep contactouders actief die de leerkrachten ondersteunt. Zij regelen het vervoer
bij uitstapjes en zoeken ouderhulp bij groepsactiviteiten. U wordt steeds via de mail door hen benaderd.
U kunt de contactouders helpen door bij een verzoek om hulp altijd te reageren, ook als u niet kunt
helpen.

De contactouders zijn:
gr. 1-2 Ester van Aaken
gr. 3-4 vacature
gr. 5-6 Carlijn van der Heijden
gr. 7-8 Monique Louwers

contactouder1en2@bs-stlambertus.nl
contactouder3en4@bs-stlambertus.nl
contactouder5en6@bs-stlambertus.nl
contactouder7en8@bs-stlambertus.nl

Hoofdluiscontrole
Elke eerste maandagochtend na een vakantie worden alle kinderen door enkele ouders gecontroleerd op
hoofdluis m.u.v. de eerste hoofdluiscontrole. Deze zal plaatsvinden op de eerste woensdag na de
zomervakantie. Als u zelf denkt dat uw kind hoofdluis heeft of u heeft vragen, graag naar school bellen!
Contactpersoon van school is juf Ellen.
Data hoofdluiscontroles:
• woensdag 22-08-18
• maandag 22-10-18
• maandag 07-01-19
• maandag 11-03-19
• maandag 06-05-19

Verkeersouders
Voor vragen en opmerkingen over verkeersveiligheid kunt u terecht bij:
• Linda v Dommelen
 682992
• Frank van Woensel  684282

Overblijven TSO De Kempen
In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep overblijfkrachten ervoor dat de kinderen op een rustige
en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken voor de kinderen, zorgen
voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. De coördinator
van het overblijven op onze school is Renee Leijten. Voor het aan- en afmelden voor het overblijven is zij
bereikbaar via r.leijten@tsodekempen.com. Aanmelden op de korte termijn alleen in noodgevallen en
afmelden i.v.m. ziekte graag via school.
Wanneer u geïnteresseerd bent om ons team van overblijfkrachten te komen versterken, dan kunt u contact
opnemen met Renee Leijten via bovengenoemde gegevens. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding van €
10,- per keer. Op maandag is nog een vacature. Annie heeft aangegeven graag te willen stoppen.
Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: www.tsodekempen.com.
Komend schooljaar wordt de TSO verzorgd door:
maandag:
Annie van Beers en Margreet Heesakkers
dinsdag:
Hedwig Vermeer en Margreet Heesakkers
donderdag: Hedwig Vermeer en Renee Leijten
vrijdag:
Margreet Heesakkers
Voortaan zal de TSO ook op vrijdag verzorgd worden door Nummereen. Dus deze dagen voortaan graag
aanvragen bij Nummereen.
Bibliotheekpunt
Het Bibliotheekpunt van Netersel is gevestigd in de Lambertusschool.
De uitleentijden zijn als volgt: maandag van 13.15 tot 13.45: gr. 1 t/m 4
13.45 tot 14.15: gr. 5 t/m 8
De vrijwilliger die deze uitleen verzorgt is Henk van der Heyden. Voor meer info zie schoolgids.
Uitleen start in de tweede schoolweek. Boeken kunnen wel in de eerste schoolweek ingeleverd worden.

Gymtijden
dinsdag
10.00-11.00
11.00-12.00
13.15-14.15
14.15-15.15

donderdag
gr 1-2
gr 3-4
gr 5-6
gr 7-8

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13.15-14.15
14.15-15.15

vrijdag

gr 5-6
gr 7-8

8:30 - 12.00
8:30 - 12.00
8:30 - 12.15
8:30 - 12.00
8:30 - 12.00

10.30-11.30
13.15-14.15

gr 1-2
gr 3-4

13:15 - 15.15
13:15 - 15.15
13:15 - 15.15
13:15 - 15.15 gr 1-2 vrijdagmiddag vrij

Om 08.25 uur en 13.10 uur gaat de eerste bel.
Alle kinderen gaan dan rustig in de rij staan en worden door de eigen leerkracht opgehaald.
Om 08.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel, ten teken dat de lessen gaan beginnen.

Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is of onverwacht wat later op school komt, verwachten wij dat u dit voordat de
school begint, aan ons laten weten. Graag ook doorgeven waar het zieke kind deze dag verblijft.

Schoolvakanties 2018-2019 en studiedagen
herfstvakantie
sint
kerstvakantie
carnavalsvakantie
meivakantie
hemelvaart
2e pinksterdag
zomervakantie

15 t/m 19 oktober 2018
06-12-18 groep 1 t/m 4 vrij tot 10.30 uur
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
04 t/m 08 maart 2019
22 april t/m 03 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studie(mid)dagen gr 1 t/m 8 vrij

maandag 01-10-18 1 t/m 8 vrij
maandag 05-11-18 1 t/m 8 vrij
woensdag 20-02-19 1 t/m 8 vrij

vrije dagen groep 1-2

maandag 14-01-19
maandag 21-01-19
dinsdag 11-06-19
maandag 17-06-19
maandag 24-06-19

vrije middagen groep 1-2

donderdagmiddag 20-12-18 (i.v.m. kerstviering)
donderdagmiddag 28-02-19 (i.v.m. carnavalsviering)

continurooster

vrijdag 21-12-18 08.30-14.30 (gr 3 t/m 8) Winterfeesten
vrijdag 12-04-19 08.30-14.30 (gr 1 t/m 8) Koningsspelen

Personeel

Directeur:

Rudolf Buur
rbuur@kempenkind.nl
 06 53 47 52 69
 0497 68199 Lambertusschool
 0497 681673 St.-Jansschool

Locatieverantwoordelijke/plaatsvervangend directeur:
Jeanne Verstijnen
jverstijnen@kempenkind.nl
 06 12103819

Intern Begeleider:
Ine van Gisbergen

ivgisbergen@kempenkind.nl

Aanwezigheid managementteam
maandag
Rudolf oneven weken
Jeanne ochtend even weken
middag oneven weken
Overige dagen op afspraak.

dinsdag
Jeanne even weken
Ine oneven weken

woensdag
Jeanne/ Ine
om de week

Leerkrachten:
Marianne Roelse
mroelse@kempenkind.nl
Ellen Soetens
esoetens@kempenkind.nl
Meike Hermans
meikehermans@kempenkind.nl
Monique Raijmakers
mraijmakers@kempenkind.nl
Cindy v Och
cvoch@kempenkind.nl
Mark Gooskens
markgooskens@kempenkind.nl
Lars de Koning
ldkoning@kempenkind.nl
*woensdag om de week
Onderwijsassistent:
Margaret vd Vondervoort mvdvondervoort@kempenkind.nl

donderdag
Rudolf even weken
Ine even weken
Jeanne oneven weken

groep 1-2
groep 1-2
groep 3-4
groep 5-6
groep 5-6
groep 7-8
ondersteuning

vrijdag
Rudolf ochtend

ma-di-wo*
wo*-do-vr
ma t/m vr
ma-di-wo
do-vr
ma t/m vr
ma-di-vr

dinsdagmiddag, woensdag en
donderdagochtend

Vakleerkracht gym:
Benthe Schoenmakers

groep 5 t/m 8

donderdagmiddag

Vakleerkracht muziek:
Rini Bullens

gr 3 en gr 4-5

maandagochtend

Administratie:
Betty Wijnen

vrijdagochtend

Conciërge:
Ivonne van Puijenbroek
Mieke Coolen

dinsdag en donderdag 08.30-10.30 uur
maandagochtend 08.30-12.00

Huishoudelijke dienst:
Annelies Veroude
Yvonne van Hoof

dagelijks

