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Medezeggenschapsraad (MR)  
De Wet Medezeggenschap op Scholen verplicht elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) te 
hebben voor het controleren van beleid, verlenen van instemming of het geven van (ongevraagd) advies 
ten aanzien van schoolse zaken. De leden zijn voor twee jaar gekozen. De MR kent zowel adviesrecht als 
instemmingsrecht. Deze rechten zijn vastgelegd in een reglement.  
Onze MR bestaat uit twee afgevaardigden vanuit de ouders/verzorgers en twee teamleden gekozen vanuit 
het team. De directeur heeft een adviserende rol. De vergaderingen (6 op jaarbasis) zijn in principe 
openbaar en staan vermeld in de jaarkalender van school. Eventuele tussentijdse wijzigingen in tijd en/of 
datum worden via Social Schools gecommuniceerd. Heeft u interesse om een keer als toehoorder 
aanwezig te zijn, dan bent u van harte welkom. U kunt u tot een week voor de vergadering aanmelden via 
het onderstaande mailadres. Op dit mailadres zijn vanzelfsprekend ook vragen, opmerkingen of suggesties 

welkom. emailadres: mr@bs-stlambertus.nl  
 
Namens de ouders:       Namens het team: 
Irma Waalen        Natasja v Gerwen       
Karolien Hessels      Stella Rensma                                                                                                                
           
Schoolraad (SR)   
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. Er zijn twee bijeenkomsten 
per jaar en de schoolraden van de Lambertusschool en de St.-Jansschool nemen samen deel aan dit overleg. 
De volgende ouders zitten namens de Lambertusschool in de schoolraad:  

• Carlijn van der Heijden      

• Carin van Gorp  

• Detty Galstain 
 

Oudercommissie (OC) 
De oudercommissie zorgt voor ondersteuning bij 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. 
 
Inge Heijneman (voorzitter)      Kim van Schagen 
Marleen van Gils (secretaris)      Kristy Vissers 
Claudia Meulenbroeks (penningmeester)  Stephanie Michelbrink 
Patty van Beek      
 
Contactouders    
Op onze school zijn de volgende contactouders actief die de leerkrachten ondersteunen.  
Zij regelen het vervoer bij uitstapjes en zoeken ouderhulp bij groepsactiviteiten.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
gr. 1-2 Patty van Beek     gr. 5-6 Annemieke van Eekert               
gr. 3-4 Marianne vd Sande   gr. 7-8 Rimke Roijmans                           
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Hoofdluiscontrole  
De hoofdluiscontroles vinden sinds vorig schooljaar niet meer op school plaats. 
Iedere laatste vrijdag van een vakantie zullen jullie gevraagd worden om thuis je kinderen te controleren op 
hoofdluis. Mocht je hoofdluis ontdekken bij je kind(eren) dan horen wij het graag, zodat we andere ouders 
kunnen waarschuwen. Contactpersoon van school is juf Ellen. 
 
Verkeersveiligheid en verkeersouders 
Vanwege de veiligheid voor ouders en kinderen willen wij jullie met klem vragen om de ingang van de 
speelplaats vrij te houden bij het halen en brengen van de kinderen. Parkeer je fiets of auto verderop in de 
straat of nog liever op de parkeerplaats bij de kerk, zodat de weg bij de poort overzichtelijk blijft.  
De protocollen bij vervoer van kinderen zijn vastgelegd in ons schoolveiligheidsplan. 
 
Voor vragen en opmerkingen over verkeersveiligheid kun je terecht bij onze verkeersouders:  

• Frank van Woensel      

• Frank Waalen   
 

Continurooster  
Onze school hanteert een continurooster van vijf-gelijke-dagen. De schooltijden zijn voor alle groepen 
iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur, uitgezonderd voor de kleuters, zij stoppen op vrijdag om 11.00 uur. 
De opvang tijdens de middagpauze wordt door de school geregeld. Hiervoor brengen de kinderen elke dag 
een lunchpakketje, een beker drinken, fruit en een theedoek mee in een klein tasje. (frisdrank en snoep is 
niet toegestaan) 
Voor de volledige info is een Nieuwsbrief continurooster samengesteld, die is in te zien via onze website.  
 
Bibliotheekpunt  
Er is een Bibliotheekpunt gevestigd in onze school. Alle kinderen van de basisschool krijgen een pasje.  
Dit wordt toegestuurd aan de school en blijft op school. Hiermee kunnen maximaal 5 boeken worden 
geleend. Dit mag worden aangevuld met boeken uit de bibliotheek in Bladel tot maximaal 15 boeken. Op 
school kunnen alleen boeken van het bibliotheekpunt worden ingeleverd. De uitleen is op 
woensdagochtend van 09.00-10.00 uur. De vrijwilliger die deze uitleen verzorgt is Manette Gijzen. 
Uitleen start in de tweede schoolweek. Boeken kunnen wel in de eerste schoolweek ingeleverd worden.      
 
Gymtijden 

Vanwege de hygiëne adviseren wij om naast gymkleding en gymschoenen ook een schoon setje 

onderkleding en sokken mee te geven zodat alle kinderen na de gymles weer fris aan de lessen kunnen 

beginnen. Indien gewenst mag uw kind een deo-roller meenemen, spuitbussen zijn niet toegestaan. Denk 

in de zomer ook aan sokken (ter voorkoming van blaren) als de kinderen sandaaltjes dragen. Kinderen met 

lang haar dienen hun haren tijdens de gym vast te maken in een staart.  

Voor de kleuters zijn gymschoentjes met klittenband of met elastiek handig, deze blijven het hele jaar op 

school in een gymtasje. De kinderen van groep 1/2 hebben geen gymkleding nodig.  

 

 

 

 
Schooltijden 
maandag  08:30 – 14.15   
dinsdag   08:30 – 14.15  
woensdag  08:30 – 14.15   
donderdag  08:30 – 14.15   
vrijdag            08:30 – 14.15  gr 1-2 vrijdag 08.30-11.00 uur 
 
Om 08.20 uur gaat de poort open en mogen alle kinderen meteen naar binnen naar de eigen klas.  
Graag de kinderen niet vóór 8.20 uur naar school sturen. 
 
Ziekmelden 
Wanneer je kind ziek is of onverwacht wat later op school komt, verwachten wij dat je dit, voordat de school 
begint, telefonisch aan ons laat weten. Graag ook doorgeven waar het zieke kind deze dag verblijft. 
 
 
 
 

dinsdag woensdag  donderdag  vrijdag  

09.00-10.00 gr 1/2       

12.45-13.30 gr 7/8 12.15-13.15 gr 3/4 12.45-13.30 gr 1/2 12.45-13.30 gr 5/6 

13.30-14.15 gr 5/6   13.30-14.15 gr 3/4 13.30-14.15 gr 7/8 



Buitenschoolse opvang 
Nummereen verzorgt op maandag en donderdag van 14.15 tot 18.30 uur buitenschoolse opvang op onze 
school. Voor meer info zie www.nummereen.com. 
 
Schoolfruit 
Meer fruit en groente eten draagt bij aan een gezonde ontwikkeling. We schrijven ons jaarlijks in voor het 
project gratis schoolfruit. Ook voor komend schooljaar zijn we hiervoor ingeloot. Alle kinderen ontvangen in 
de periode van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 wekelijks drie porties fruit. Buiten deze weken 
hanteren we op onze school vaste fruitdagen. Wij vragen jullie medewerking om op dinsdag en 
donderdag alleen groente of fruit mee te geven. Wij verwachten op deze dagen een gezond tussendoortje 
en geen koek of snoep.  
 
Trakteren  
Elk kind mag, als het jarig is, in de eigen klas iets kleins trakteren. Wij stimuleren hierbij een gezonde 
traktatie! Broertjes of zusjes mogen (buiten de klas) meedelen in de traktatie. Als de leerkracht van je kind 
jarig is, hoef je het geen cadeautje mee naar school te geven. Wil je je kind toch iets meegeven, dan is een 
zelfgemaakt cadeautje of een tekening erg leuk. Uitnodigingen voor kinderfeestjes graag buiten school om 
meegegeven. Dit om teleurstelling bij kinderen te voorkomen. 
 
Schoolfotograaf 
Van ieder kind, van broertjes en zusjes en van elke groep wordt elk jaar een foto gemaakt. De datum vinden 
jullie in de jaarinfo. Er worden foto’s gemaakt van kinderen die bij ons op school zitten en van de peuters van 
Jippie Jee. Het is geen verplichting om de foto’s te kopen. Het bestellen en betalen van de foto’s gebeurt 
online. 

 
Schoolvakanties 2022-2023 en studiedagen 
 

herfstvakantie  24 t/m 28 oktober  

kerstvakantie  26 december t/m 6 januari  

voorjaarsvakantie   20 t/m 24 februari   

2e Paasdag ma 10 april  

meivakantie  24 april t/m 5 mei  

hemelvaart 18 en 19 mei  

2e pinksterdag  29 mei  

zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus  

  

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

26-09-22   
17-11-22   
09-02-23   
05-04-23 
26-06-23 
 

vrije dagen groep 1-2 donderdag 
maandag 
donderdag 
dinsdag 
maandag 

03-11-22 
16-01-23 

13-03-23 
30-05-23 

19-06-23 

gr 1-2 om 11.00 uur uit donderdag 16-02-23   
op vrijdag 17-02-23 de hele dag naar school (carnavalsviering) 

 

donderdag 20-04-23  
op vrijdag 21-04-23 hele dag naar school (sponsorloop) 

 

 
 

 

 

 

 



 
Personeel 
 
 
Directeur:      
Rudolf Buur               rbuur@kempenkind.nl 

 06 53 47 52 69 
 

Locatieverantwoordelijke/plaatsvervangend directeur:    
Jeanne Verstijnen jverstijnen@kempenkind.nl  
    06 12103819 
 
Intern Begeleider:     
Joslyn Wuisman  jwuisman@kempenkind.nl    
 
Aanwezigheid schoolleiding 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Rudolf oneven weken 

Joslyn even weken 

Jeanne even weken 

Rudolf even weken 

Joslyn oneven weken  

Jeanne  

 

Rudolf  

Joslyn even weken 

Rudolf even weken 

Joslyn oneven weken 

Jeanne oneven weken 

 

 

 

*Overige dagen op afspraak. 

Mocht je vragen hebben voor Rudolf, Joslyn of Jeanne, dan willen we je vriendelijk verzoeken om dit via de mail of telefoon te doen. 

Liever niet via Social Schools, omdat door de veelheid aan informatie binnen dit kanaal berichten vaak te laat (of niet) worden 

opgemerkt.  

 
 
Leerkrachten: 
Anouk Sanders  anouksanders@kempenkind.nl  groep 1/2 ma en di  
Roel Michiels  rmichiels@kempenkind.nl   groep 1/2    di-wo-do 
Ellen Soetens  esoetens@kempenkind.nl   groep 1/2  do-vr 
Lynn van gompel lvgompel@kempenkind.nl   groep 3/4  ma t/m vr 
Stella Rensma  srensma@kempenkind.nl   groep 5/6 ma-di-woe en do-ochtend 

Hetty Bayens  hbayens@kempenkind.nl   groep 5/6   wo*-do-vr en di-ochtend 
Antje Rotty  arotty@kempenkind.nl   groep 7  di-wo-do-vr ochtend ** 
Hanneke Seuntiëns hseuntiens@kempenkind.nl   groep 7/8 ma-di-vr 
Natasja v Gerwen nvgerwen@kempenkind.nl  groep 7/8 ma-middag en wo-do   

groep 7  ma-ochtend  gr 7 
                                                                                                      *om de week          ** en twee middagen 

 

Gelieve de leerkrachten zoveel als mogelijk op hun werkdagen te benaderen.  
 
Onderwijsassistenten: 
Iris Roest  iroest@kempenkind.nl                  ma-di-wo-do en vrijdagochtend 
Elly Sonsma  esonsma@kempenkind.nl   ma t/m wo 
                                                                                                                                                                                                                          
Vakleerkracht gym: 
Manon van der Kroft        groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag 
 
Vakleerkracht muziek: 
Nannette Kuijpers       gr 5 en gr 6 dinsdag 11.00-12.00 
   
Administratie: 
Betty Wijnen   bwijnen@kempenkind.nl   vrijdagochtend 
 
Conciërge: 
Ivonne van Puijenbroek       di-do en vr om de week 07.45-11.30 

Jan van Hoof        op aanvraag                                                                                                                 
        
Huishoudelijke dienst: 
Annelies Veroude (met ziekteverlof)        
Jeannette Gorter       dagelijks 

mailto:rbuur@kempenkind.nl
mailto:jverstijnen@kempenkind.nl
mailto:anouksanders@kempenkind.nl
mailto:rmichiels@kempenkind.nl
mailto:esoetens@kempenkind.nl
mailto:lvgompel@kempenkind.nl
mailto:srensma@kempenkind.nl
mailto:hjansen@kempenkind.nl
mailto:arotty@kempenkind.nl
mailto:hseuntiens@kempenkind.nl
mailto:nvgerwen@kempenkind.nl
mailto:esonsma@kempenkind.nl

