
Schoolontwikkeling 

Beste ouders, 

Afgelopen maandag hebben we samen met de collega’s van de St.-Jansschool een teamstudiedag gehad. Tijdens het ochtendpro-

gramma hebben we ons verdiept in ontwikkelingen rondom “Zicht op ontwikkeling”. We willen namelijk graag onze leerlingen, 

onze opbrengsten en onze doelen kennen. Onze inzichten mb.t. de middellange termijn willen we vertalen in een praktische  

planmatige werkwijze: blokplanningen. Deze blokplanningen komen in de plaats van onze groepsplannen. Vorig schooljaar hebben 

we hier al een start mee gemaakt. We zijn hierin toen begeleid door een onderwijsspecialist. De teamstudiedag hebben we onder 

andere gebruikt om het format van vorig schooljaar te evalueren, bij te stellen en vervolgens voor de komende weken in te vullen. 

Na een gezamenlijke lunch hebben we tijdens de middag de volgende onderwerpen met elkaar besproken: 

• Het automatiseren bij het rekenonderwijs. 

• Het evalueren en samen bepalen van een volgende stap in onze professionele cultuur. 

• Overleg per combinatiegroep/unit. 

Ook dit schooljaar wil ik jullie meenemen in onze schoolontwikkelingspunten. In “t Klepperke” zal ik steeds een van deze punten 

centraal stellen. Met vragen kunnen jullie bij mij terecht. 

Rudolf Buur 

Lambertusschool  
Beemke 2  
5534AH  Netersel 
   0497-681991 
  info@bs-stlambertus.nl 
  www.bs-stlambertus.nl 
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Zien   

 

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat wij op school gebruiken om het sociale en emotionele functioneren van een leerling en een 

groep in kaart te brengen. De leerkrachten vullen één keer per jaar een digitale vragenlijst in. Dat gaat in oktober/november  

gebeuren.  

 

ZIEN! stelt vragen over zeven onderdelen. Betrokkenheid en Welbevinden zijn de belangrijkste onderdelen. Het zijn voorwaarden 

om je als kind goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de vijf sociale vaardigheden Sociaal initiatief, 

Sociale flexibiliteit, Sociale autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. Door de antwoorden krijgt de leerkracht een beeld 

van de groep en kan hij zich de vraag stellen: Welke aandachtpunten zijn er voor deze groep? 

 

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 vullen zelf ook een vragenlijst in. Die gaat over het leer- en leefklimaat en de sociale vaardighe-

den. Door hun antwoorden krijgt de leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en hoe het dingen beleeft. Dat is heel 

waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een gesprek met de leerling en/ of met de ouders; waarover ben je tevreden? 

Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen? 

 

Joslyn Wuisman 

Intern Begeleider 



Vreedzame school - Mediatoren  

Op de Lambertusschool stimuleren we kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. In 

ons programma “De Vreedzame school” komt dit uitgebreid aan de orde. We doen dat met behulp van mediato-

ren. Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict zelf op te lossen, kunnen ze ondersteund worden door 

een mediator. Kinderen doen zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale partij.  

 

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Uiteraard bewaakt de leerkracht het veilig en 

succesvol verloop van de mediatie.  

 

Elk jaar krijgen alle leerlingen van groep 6 t/m 8 in het begin van een nieuw schooljaar de kans om te “solliciteren” om mediator 

te worden. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 hebben vorige week  informatie gehad en zij hebben nu de gelegenheid gehad om te 

solliciteren.  

 

Het is fijn als jullie hierover ook thuis met jullie kind in gesprek gaan indien je kind zich aangemeld heeft als media-

tor. Voordat de kinderen worden opgeleid, nemen we contact op met de ouders. Kinderen die de goedkeuring 

hebben van hun ouders en zelf gemotiveerd zijn om te gaan mediëren, zullen een training van 3 bijeenkomsten vol-

gen.  

 

In de week na de herfstvakantie wordt de training afgerond en daarna kunnen ze, met een diploma op zak, aan de 

slag.  

Kinderboekenweek 2022    ”gi-ga-groen” 

 

Dit jaar vindt van 5 t/m 16 oktober de Kinderboekenweek plaats. Het thema is dit jaar ’gi-

ga-groen’. Leerlingen mogen op woensdag 5 oktober verkleed naar school komen pas-

send bij het thema de natuur. De dag wordt gezamenlijk geopend met een openingsdans 

op het liedje ‘gi-ga-groen’ van kinderen voor kinderen. Oefenen jullie thuis ook alvast 

mee?  

Kinderen mogen vanaf 5 oktober leesboeken meenemen passend bij het thema ‘gi-ga-

groen’. De boeken komen op een thematafel te staan, leerlingen kunnen deze boeken dan 

lezen. Het is handig als je de boeken voorziet van naam.  

Kinderpostzegelactie groep 7/8 
 

Geef Kinderen wind mee! Dat is het doel van de Kinderpostzegelactie 2022. Maar hoe doe je dat? En wat betekent het precies? 

Door omstandigheden thuis hebben sommige kinderen veel aan hun hoofd, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren op 

school. Het is niet eerlijk dat sommige kinderen meer kansen krijgen dan anderen. Samen met duizenden andere kinderen in Ne-

derland gaat groep 7/8 van woensdag 28 september t/m woensdag 5 oktober op pad om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

het goede doel. De kinderen hoeven gelukkig niet met geld over straat, ook dit keer is alles veilig geregeld.  

U heeft dit jaar de keuze uit de volgende producten: 

Een blikje toffe pleisters, mooie feestdagenkaarten, Donald Duck shopper, kaarten en postzegels van Donald Duck, een lekker 

theepakket of Kinderpostzegels van Donald Duck 

 

Maar u kunt ook kiezen voor een donatie. U krijgt dan zelf geen product, maar helpt direct een kind. Super bijzonder dus!  

 

Donatie van 5 euro:  dit is een bijdrage aan een speciaal Doeboek voor een kind dat wat sterker in zijn of haar  

   schoenen wil staan. 

Donatie van 10 euro:  dit is een bijdrage aan een sessie tussen een kind en iemand die het kind  

   heel goed kan helpen.  

Donatie van 15 euro:  dit is een bijdrage aan een Cursus Zelfvertrouwen voor een kind dat dit  

   goed kan gebruiken. 

Kijk voor meer informatie op https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/ 

 

https://www.kinderpostzegels.nl/kinderpostzegelactie/


  Maandkalender oktober 2022 

vr 1  

za 1  

zo 2  

ma 3  

di 4 12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

14.15-14.45 Bijeenkomst Leerlingenraad 

wo 5 Opening Kinderboekenweek  

Dag van de leraar 

do 6  

vr 7  

za 8  

zo 9  

ma 10 MR vergadering 

di 11 gr 7/8 Training Veerkrachtige groep 

Biebbezoek gr 1/2  

wo 12 Fietsverlichtingsactie  

do 13  

vr 14  

za 15  

zo 16  

ma 17 Geplande ontruimingsoefening  

di 18 12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

gr 7/8 Training Veerkrachtige groep 

wo 19 Herfstwandeling gr 1 t/m 4  

do 20  

vr 21  

za 22  

zo 23  

ma 24  

di 25  

wo 26  

do 27  

vr 28  

za 29  

zo 30  

Herfstwandeling groep 1 t/m 4  
 

Op woensdag 19 oktober willen we met de kinderen van 

groep 1 t/m 4 een herfstwandeling gaan maken.  

Waar we naar toe gaan is voor nu nog niet duidelijk 

(Hoogeloon of Eersel).  

 

Vertrek om 08.45 uur op school en om 11.15 uur zijn we 

weer terug. De contactouders hebben jullie benaderd voor 

het vervoer.  

 

Het zou fijn zijn als ouders, opa’s en oma’s die rijden ook 

een groepje kinderen willen begeleiden. 

 

Bibliotheekbezoek groep 1-2  
 

Om kinderen te laten kennismaken met de bibliotheek en 

om van lezen een belevenis te maken, gaan we op dinsdag 11 

oktober van 9.00 tot 10.00 uur naar de bibliotheek in Bladel. 

Het thema is: voorlezen en beleven van een prentenboek. 

De kinderen worden ontvangen in de bibliotheek en maken 

kennis met een prentenboek dat tot leven komt. Spelender-

wijs leren de kinderen de bibliotheek kennen. Voor vervoer 

bent u benaderd door de contactouder. 

Invullen van Toestemming voor o.a. 

het gebruik van foto’s in Social Schools 

 

In het Klepperke van september hebben we jullie gevraagd 

om via Social Schools jullie beeldgebruikvoorkeuren op te 

geven. 

 

Nog niet alle ouders hebben dit gedaan. Voor de volledige 

info zie Klepperke september. 

 

We willen iedereen vragen om via de app Social Schools /

administratie' jullie diverse voorkeuren voor jullie kinderen 

op te geven. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 8 oktober, 

daarna wordt deze optie uitgezet. 

 

Pas op het moment dat alle ouders toestemming  

hebben gegeven voor het verspreiden van de leerling-

lijst, zullen we deze lijst kunnen delen met jullie via 

Social Schools. 

 



• we Stef Panken en Sam Jansen van harte welkom 

heten op onze school en we hen veel succes en 

plezier toewensen? 
 

 

 

 

Wist je dat... Gratis schoolmelk 

Net als vorig jaar zijn we ingeloot voor gratis school-

melk voor schooljaar 2022-2023. Gedurende 20 weken 

(van 7 nov t/m 10 april) zal er voor alle kinderen die dat 

willen 3 dagen in de week Schoolmelk geschonken kun-

nen worden. Er zullen grote melkverpakkingen worden 

bezorgd.  

 

Er wordt telkens drie weken melk en karnemelk geleverd, afgewisseld 

met één week yoghurt.  

Deze melk en melkproducten zullen gekoeld bewaard worden in de hier-

voor geleverde koelkast. 

 

Omdat er grote verpakkingen worden geleverd is het de bedoeling dat 

de kinderen die hier gebruik van willen maken, zelf een beker met 

deksel meebrengen. De melk zal hierin geschonken geworden door 

de leerkracht of een stagiaire. De beker gaat vervolgens ‘vies’ mee terug 

naar huis. 

Op welke dagen de melk geschonken zal worden is nog afhankelijk van 

de levermomenten. In ’t Klepperke van november hopen we hier meer 

duidelijkheid over te kunnen verschaffen.   

Ontruimingsoefening 
Op de Lambertusschool proberen we op alles voorbereid te zijn. Kleine ongelukjes, maar ook grote. De kans op een calamiteit 

waarbij ontruimd moet worden tijdens schooltijden is gelukkig klein, maar we beschikken over een ontruimingsplan en is er een 

aantal getrainde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig. We oefenen het ontruimen twee keer per jaar, zodat de kinderen voor-

bereid zijn als zich een calamiteit voordoet. Zo streven we naar veiligheid.   

 

Onze eerste ontruimingsoefening zal plaatsvinden op  maandag 17 oktober!  Dit is een aangekondigde oefening die van tevoren 

in alle klassen goed wordt doorgesproken.  Jippie Jee sluit bij alle ontruimingsoefeningen aan!  

Daarnaast vindt er later in het jaar ook een niet-aangekondigde oefening plaats.   

Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je terecht bij één van onze BHV-ers:  juffrouw Stella, juffrouw Hetty en juffrouw Jeanne.   

Fietsverlichtingscampagne:  Val op, fiets verlicht!  

woensdag 12 oktober  

  

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer: jaarlijks raken ruim 2000  

kinderen gewond. 

Goedwerkende fietsverlichting is ontzettend belangrijk. Niet alleen om zelf goed te kunnen zien, maar ook om goed zichtbaar te 

zijn voor andere weggebruikers! Zo kan je kind bijvoorbeeld veilig naar de sportclub en naar huis fietsen, in het donker en bij 

slecht weer. 

Wij op  de Lambertusschool willen het belang van een goede fietsverlichting extra benadrukken. Daarom organiseren we op 

woensdag 12 oktober een fietsverlichtingsactie op school voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 

Hierbij wordt de fietsverlichting van alle leerlingen gecontroleerd. Dus  woensdag 12 oktober brengen ze  ’s morgens hun fiets 

mee naar school.  

Als de leerlingen hebben gezorgd voor een goed werkend licht, dan ontvangen zij een aandenken . 

Ook jullie hulp als ouder hebben we nodig. Daarom vragen we jullie om samen met je kind thuis goed te controleren. Dit kan 

eenvoudig met de fietscheck van Veilig Verkeer Nederland, via deze link: vvn.nl/fietscheck  



Even voorstellen... 
 

 

Hoi, 

 

Ik ben Stef Panken, ik ben 17 jaar en kom uit Bladel. Ik studeer het eerste jaar van de PABO aan de Kempel en 

loop stage in de groep 5/6 op de Lambertusschool. Dit doe ik vooral op de dinsdagen. Ik ben lid van de scouting 

in Bladel en heb badminton gespeeld. Ik zou graag meester willen worden en ik hoop dat ik op deze school een 

goede start zal maken. 

 

 

 

Hoi allemaal,  

 

Mijn naam is Sam Jansen. Ik ben 17 jaar oud en ik zit in mijn eerste jaar op Hogeschool de Kempel in Hel-

mond. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hiken en te wandelen en verder zit in ook nog bij de scouting in 

Duizel. Ik woon zelf in Hapert. Ik ga stagelopen in groep 7 en 8 op het St Lambertus in  

Netersel. Ik zal er vooral op dinsdagen zijn en ik kijk er heel erg naar uit om stage te gaan lopen. 

Project Samen doen: CJG+ in de school 

 

Het afgelopen schooljaar heb ik als jeugd en gezinsprofessional vanuit CJG+ de Kempen al met veel 

plezier mogen werken met kinderen, ouders en leerkrachten op jullie school. Graag sta ik weer voor 

jullie klaar in het nieuwe schooljaar! 

 

Nog even een korte inleiding van mijn aanwezigheid op school, vorig jaar zijn we vanuit een pilot ge-

start met “Samen doen” een samenwerking tussen CJG+ de Kempen en onderwijs: 

 

Dit betekent dat een jeugd- en gezinsprofessional meer aanwezig is op school. Dit om ervoor te zor-

gen dat de verbinding tussen onderwijs en zorg, waar nodig, zo kort mogelijk is. En vooral ook om 

elkaar te helpen en ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben we positieve ervaringen opgedaan en 

ervaren dat we elkaar eerder weten te vinden op deze manier. 

Mijn naam is Marieke Lavrijsen en ik ben werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional bij CJG+ de Kempen. In mijn werk ondersteun 

ik gezinnen, ouders, kinderen en jongeren bij opvoed- en opgroeivragen. Ook dit schooljaar zal ik gekoppeld zijn aan jullie school. 

Dit betekent dat ik op dinsdag in de even weken van 12.15u tot 14.15u op jullie school aanwezig zal zijn.  

 

Mocht je graag met mij in contact komen dan kan dit via m.lavrijsen@kempengemeenten.nl of via Joslyn Wuisman, de intern bege-

leider van de school. 

Leerlingenraad 2021-2022  

 
Op donderdag 29 september zijn de verkiezingen gehouden voor de Leerlingenraad van 2022-2023.  

De Leerlingenraad ziet er als volgt uit:  

Luus van der Heijden (groep 5)  

Raf Schellekens (groep 6)  

Linde van de Schoot (groep 7)  

Bas van de Ven (groep 8)  

 

Wij wensen deze kinderen veel succes toe! 

mailto:m.lavrijsen@kempengemeenten.nl

