
Beste ouders, 

Een van de punten die we voor dit schooljaar hebben opgenomen in ons jaarplan is “Eigentijds Onderwijs”. Wij willen graag de school 

verbinden met de wereld om ons heen: ons dorp, onze regio, onze aarde. De kinderen willen we graag opvoeden tot (toekomstige) 

wereldburgers. Als school zijn we daarom een samenwerking aangegaan met StudieConnect. Deze partner heeft als missie om het on-

derwijs en het bedrijfsleven op een efficiënte manier met elkaar te verbinden en daarbij het onderwijs te ondersteunen.  Concreet be-

tekent dat leerlingen van onze school bedrijven in de directe omgeving van de school kunnen bezoeken. De kinderen kunnen door 

deze bezoeken kennismaken met interessante bedrijfsactiviteiten. De onderwijsdoelen en de inhoud van de bedrijfsbezoeken worden 

nauw met de betreffende bedrijven afgestemd. Een bezoek aan een bedrijf kan heel eenvoudig worden gecombineerd met voorberei-

dende activiteiten in de klas. We hopen door de bedrijfsbezoeken onze leerlingen enthousiast te maken voor al het moois dat onze 

regio te bieden heeft! 

Rudolf Buur 

 

 

Oudervragenlijst 
 

Op maandag 31 oktober ontvangen jullie een mail waarin jullie gevraagd wordt om (anoniem) een online vragenlijst in te vullen over 

onze school. Jullie kunnen hierin aangeven in welke mate jullie tevreden zijn over allerlei zaken op school en in de klas van jullie kind. 

Ook als jullie tevreden zijn, helpen jullie ons door de lijst in te vullen.  

 

Naast de oudervragenlijst wordt er een vragenlijst uitgezet onder alle leerkrachten en de kinderen van groep 5 t/m 8. Zij zullen deze 

vragenlijst onder schooltijd invullen. 

 

Met behulp van de antwoorden van deze vragenlijsten, kunnen wij de kwaliteit van ons onderwijs op onze school verbeteren. Actie-

punten kunnen wij opnemen in ons nieuwe schoolplan. 

De online vragenlijst is geopend van maandag 31 oktober tot en met maandag 7 november. Voor de duidelijkheid, per gezin kan er 

maar één vragenlijst worden ingevuld.    

 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen. 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 

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

Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders 

november 2022 



 

De leerkuil 
 

Op school leer je van alles: rekenen, taal, spelling, samen spelen en… leren. Veel kinderen moeten “leren” ook leren. Leren is niet alleen 

feitjes uit je hoofd stampen. Leren is veel meer. Om duidelijk te maken door welke fasen je heen gaat wanneer je aan het “leren” bent is 

de zogenaamde “leerkuil” bedacht door James Nottingham.  

 

In de Leerkuil sta je eerst voor een uitdaging of doel. Misschien weet je nog helemaal niet dat je een kuil in zal glijden en verwacht je dat 

je ‘wel eventjes naar de overkant springt’. Maar al gauw blijkt de taak toch wat lastiger dan je denkt en krijg je gedachtes als ‘Dit is toch 

wel erg lastig’, ‘Dit is te moeilijk voor mij’ of ‘Ik ben hier echt slecht in’. Het gaat niet meteen zoals je voor ogen had en zo glij je de 

Leerkuil in. Dit kan zowel positieve als negatieve gevoelens oproepen. 

 

Onderin de kuil staat een muurtje. Deze staat symbool voor een cruciaal moment in je leerproces: kies je ervoor om deze muur af te 

breken en door te zetten, of kies je ervoor om dit niet te doen? Uiteraard is het een legitieme keuze om op dit moment te kiezen om 

te stoppen met je uitdaging en terug te klimmen naar je beginpunt. Of je gaat even tegen het muurtje zitten om even uit te rusten en te 

wennen aan het idee van de uitdaging. 

 

Wanneer je wel besluit om het muurtje af te breken, dan is het verstandig om na te denken HOE je dat gaat doen: welk gereedschap 

heb jij al in je symbolische gereedschapskoffer dat je kunt gebruiken om de taak te doen slagen? Je kunt hierbij denken aan strategieën 

op taakniveau, zoals ‘beginnen bij het begin’, ‘om hulp vragen’ of ‘opnieuw beginnen’. Maar ook aan het gebruiken van helpende gedach-

tes en groeitaal: “Ik ga mijn best doen”, “Alle begin is moeilijk, ik zet door” of “Ik kies handige strategieën, dus ik vertrouw op mezelf 

dat ik er ga komen”. Je probeert je emoties te managen op dat moment om je doel te kunnen bereiken. 

 

Zo klim je, langzaam of snel, de Leerkuil uit. Op een gegeven moment merk je: ik ben er! Dit is het moment om je prestatie te vieren en 

terug te kijken naar de kuil: wat heeft me hier nu het meest geholpen? Welke woorden zei ik tegen mezelf toen ik de kuil in gleed en 

waren deze reëel? Welke taal hielp me juist naar boven? Wat neem ik mee naar een volgende Leerkuil? 

 

Het ene kind springt vaak over de kuil heen (omdat het al veel weet of kan beredeneren) en het andere kind zit vaak op de bodem van 

de kuil. Op school proberen we alle leerlingen in ieder geval te leren om weer uit de kuil te komen. Een les waar ze hun hele leven pro-

fijt van zullen hebben! 

 

Joslyn Wuisman 

IB Lambertusschool 

 



Informatiebijeenkomsten groep 7-8 

Op 10 november vindt voor de ouders van groep 7/8 een informatiebijeenkomst plaats over het reilen en zeilen in groep 7/8 en de  

overstap naar het VO. In verband met de organisatie zouden we graag willen weten hoeveel ouders er die avond aanwezig zijn.  

Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via Social Schools.  

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uurtje duren. 

Workshopdag Pius X-College  
 
Op vrijdag 4 november gaan de kinderen van groep 7/8 deelnemen aan de Workshopdag op het Pius X-College in Bladel. 

Tijdens deze Workshopdag gaan ze verschillende theoretische en praktische lessen volgen. De kinderen worden, met 

kinderen van andere scholen, ondergebracht in groepjes. De eigen leerkrachten zijn daarbij niet aanwezig maar volgen 

elders in de school een informatiebijeenkomst. 

 

Het doel van de Workshopdag is het kennismaken met de school, de docenten en de verschillende vakken, zodat de 

schoolverlaters een prettige overstap naar het VO doormaken.  

De lessen worden onderbroken met een ochtend- en een middagpauze. De kinderen zorgen zelf voor een lunchpakketje en iets voor 

in de ochtendpauze.  

We vertrekken die dag om 08.20 uur per fiets richting Bladel en zijn rond 14.15/14.30 uur weer terug op school.  

MediaMasters 
 
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (3 t/m 11 november) gaat groep 7/8 strijden tegen duizenden andere groepen om de titel 

‘meest mediawijze klas van Nederland. 

 

MediaMasters is een spannend, serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8. 

Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.  

Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen? 

 

Voorronde voorleeswedstrijd groep 7/8 
 
Op maandag 21 november wordt in groep 7/8 de voorleeswedstrijd gehouden. Kinderen die daaraan mee willen doen, kunnen zich 

tot en met 5 november opgeven. De winnaar van de voorleeswedstrijd gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de Gemeentelijke 

voorleeswedstrijd in Den Tref in Hapert. Daar zullen alle voorleeskampioenen van de Gemeente Bladel een stukje uit een zelf geko-

zen boek laten horen. Uiteraard gaat de hele klas mee om onze voorleeskampioen aan te moedigen. 

We wensen alle kinderen die mee gaan doen aan de schoolvoorronde heel veel succes! 

Lees-en vertelkring voor groep 2 

 
Na de herfstvakantie gaan we starten met de leeskring en daarna met de 

vertelkring.  

In de bijlage bij dit Klepperke kunnen jullie lezen wat dit inhoudt en wanneer 

jullie zoon/dochter aan de beurt is.   



  Maandkalender november 2022 

di 1  

wo 2  

do 3 GROEP 1-2 VRIJ 

vr 4 Week van de Mediawijsheid 3 t/m 11 november 

Workshopdag Pius X-College groep 7/8  

za 5  

zo 6 Open Huis Pius X-College 10.00-14.00 uur 

ma 7 Lunch Buurthulp voor kinderen van gr 1 t/m 4  

Deze week start gratis schoolmelk  

di 8 20.00 uur OC vergadering 

Inschrijving oudergesprekken voor ouders van 3 of 

meer kinderen vanaf 19.00 uur 

wo 9 Inschrijving oudergesprekken voor overige ouders 

vanaf 19.00 uur 

do 10 19.00 uur Informatiebijeenkomst groep 7-8  

vr 11  

za 12 Landelijke Intocht Sinterklaas 

zo 13  

ma 14 t/m 5 dec. Thema Sint groep 1-2 

di 15 12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

19.30 uur Bijeenkomst Schoolraad St.-Jansschool 

wo 16  

do 17 Studiedag ALLE GROEPEN VRIJ 

vr 18  

za 19  

zo 20  

ma 21 Voorleeswedstrijd gr 7-8  

di 22 Oudergesprekken gr 1 t/m 7 / follow up gr 8  

wo 23  

do 24 Oudergesprekken gr 1 t/m 7 / follow up gr 8  

vr 25  

za 26  

zo 27  

ma 28  

di 29 Surprises mee naar school  

12.15-14.15 CJG Marieke Lavrijsen aanwezig 

wo 30 Klepperke december 

Tentoonstelling surprises t/m donderdag 1 december 

Uitnodiging oudergesprekken  

groep 1 t/m 8  

Graag willen wij alle ouders en verzorgers uitnodigen voor 

de  

eerste oudergesprekken (en follow up gesprekken voor de 

leerlingen van gr 8). 

Hiervoor hebben we twee dagen gereserveerd, namelijk 

dinsdag 22 november en donderdag 24 november. 

De gesprekken duren 10 à 15 minuten. Mocht deze tijd niet 

voldoende blijken te zijn dan wordt er een vervolgafspraak 

gemaakt.  

 

Inschrijven kan via de app Social Schools,  

 

De inschrijving wordt opengesteld op dinsdag 8 novem-

ber om 19.00 uur voor ouders van 3 of méér kin-

deren. 

 

Voor de ouders van 1 of 2 kinderen mag er inge-

schreven worden vanaf woensdag 9 november om 

19.00 uur. 

 

Wij willen iedereen vragen om zich aan bovenstaan-

de tijden te houden. 

 

Inschrijven kan tot dinsdagavond 15 november om 20.00 

uur,  

daarna is inschrijven via Social Schools niet meer mogelijk.  

 



Thema Sint groep 1- 2   

 

Van 14 november t/m 5 december zullen we gaan werken, zingen, praten en spelen over het thema Sinterklaas. 

We gaan natuurlijk ook weer knutselen en een themahoek inrichten. Als we starten krijgen jullie een berichtje via 

Social Schools welke spulletjes we hier allemaal voor nodig hebben. 

 

 

Sinterklaasjournaal groep 1 t/m 4 
 

Groep 1 t/m 4 gaat dit jaar weer op school het Sinterklaasjournaal volgen.  

Dit is te zien vanaf 7 november.  

 

 

Schoen zetten voor de Sint   

 
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen ook dit jaar weer een versierde schoen mee naar school brengen. 

Graag deze schoen meegeven in de week van 21 t/m 25 november!   

 

Het is de bedoeling dat deze schoen thuis versierd wordt. 

Bezoek Sint aan de Lambertusschool 

 
Op vrijdagochtend 2 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek 

brengen aan onze school.   

Samen met alle groepen en de peuters zullen we hem verwelkomen.   

 

We gaan er een gezellige ochtend van maken. 

Lees-en vertelkring voor groep 2  
Na de herfstvakantie gaan we starten met de leeskring en daarna met de vertelkring.  

In de bijlage bij dit Klepperke kunnen jullie lezen wat dit inhoudt en wanneer jullie zoon/ dochter aan de beurt is.  

Pepernoten bakken  
 

Op maandagmorgen 5 december willen we met de kinderen van groep 1 t/m 4  

pepernoten gaan bakken bij ouders thuis.  

 

 

De leerlingen zullen we verdelen in groepjes van ongeveer 4 leerlingen. We zoeken hiervoor ouders om deze ochtend mee te helpen. 

Jullie worden hiervoor benaderd door de contactouders.  
 



• de ontruimingsoefening goed is verlopen, 

maar er nog wel verbeterpunten zijn? 

• er later in het jaar nog een onverwachte  

ontruimingsoefening wordt gepland?  

• groep 1-2 op bezoek is geweest bij de bieb en 

dit erg leuk was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat... 

Gratis Schoolmelk  

Van 7 november 2022 t/m 10 april 2023 krijgen de kinderen van onze school gratis twee keer per week “schoolmelk” aangebo-

den! Met “schoolmelk” wordt er gezorgd dat alle kinderen in de klas een gezonde keus krijgen aangeboden door FrieslandCampina, dit 

wordt ondersteund door de Europese Unie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

In het kort houdt Schoolmelk het volgende in:  

• Gratis lekkere koude zuivel voor ieder kind dat zuivel drinkt / wil drinken.  

• 20 weken, 2 dagen per week.  

• Zuivel beschikbaar voor elk kind.  

• Aanleren van gezonde eetgewoontes.  

 

Wat betekent dit concreet?  

 

Afhankelijk van de leverdag krijgen de kinderen op twee dagen in de week tussen de middag tijdens de lunch “schoolmelk” 

aangeboden! Gedurende deze periode ontvangen alle kinderen die dat willen, zuivel op school. Dit zal steeds 3 weken halfvolle melk/

karnemelk zijn. In deze weken hoeft u op de geplande dagen geen drinken mee te geven.  

In de daaropvolgende week zal dit halfvolle yoghurt zijn. We zullen dit steeds per week aangeven via Social Schools. We starten met 

halfvolle melk/karnemelk. Op de dagen dat melk/karnemelk wordt geschonken brengen de kinderen die hiervan gebruik willen maken 

een beker met deksel mee, op de dagen dat yoghurt wordt geschonken een kommetje met deksel en een lepel. De beker en 

het kommetje mag ook zonder dekseltje in een plastic zakje worden meegebracht, het gaat namelijk vies mee terug in de tas. 

Surprise maandag 5 december  

 
 

Donderdag 20 oktober worden in groep 5 t/m 8 de brief-

jes getrokken voor de surprise van de bovenbouw die op  

maandag 5 december plaats zal vinden in de eigen groep.  

 

Het is de bedoeling dat elk kind een cadeautje van € 5,- koopt voor een  

ander kind. Deze € 5,-stelt de OC ter beschikking.  

 

Bij de surprise gaat het vooral om de verpakking en het gedicht. Ouders  

mogen wel wat helpen bij het maken van de surprise, maar…..het moet wel 

kinderwerk blijven.  

 

Op dinsdag 29 november worden alle surprises mee naar school  

gebracht. We gaan deze in de school tentoonstellen van woensdag  

30 november t/m vrijdag 2 december voor de kinderen en belangstellende 

ouders, opa’s en oma’s.  

 

Gratis schoolfruit  

 

Na de herfstvakantie wordt er op dinsdag, woensdag en donderdag  gratis schoolfruit uitgedeeld. 

Omdat er regelmatig fruit overblijft, wordt dit op vrijdag nog uitgedeeld aan wie dit wil. 

 



 

Kindertraining Sterk uit de Scheiding    

 

Binnenkort zal de training ‘Sterk uit de scheiding’ vanuit het CJG+ de Kempen aangebo-

den worden aan kinderen uit de Kempen.  

 

Inhoud 

Tijdens deze training gaan we samen kijken naar wat kinderen kunnen doen om sterker uit de scheiding te komen. We weten 

namelijk dat het voor kinderen lastig is als hun ouders gaan scheiden en om hiermee om te gaan. We gaan dan oefenen met 

wat kinderen zelf kunnen doen om zich beter te voelen.  

 

Voor wie?  

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool  

 

Data en tijden 

• Vrijdag 4 november – 15.00-16.30 uur;  

• Vrijdag 11 november – 15.00-16.30 uur;  

• Vrijdag 18 november – 15.00-16.30 uur;  

• Terugkombijeenkomst: Vrijdag 9 december – 15.00-16.30 uur.  

 

Locatie 

Gemeentehuis Bladel Markt 21  

5531 BC Bladel  

 

Aanmelden 

Is dit wat jouw kind nodig heeft? Stuur dan vóór 22 oktober een mail naar: kindenscheiding@kempengemeenten.nl.  

 

 

Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig. Na aanmelding plannen we een telefonische afspraak in met jullie bei-

de als ouders om dit te bespreken en om te kijken of de training inderdaad aansluit bij de behoefte van jullie kind.  



 Betreft: vrijblijvende aanmelding cursus blindtypen op deze school  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In samenwerking met de school van jouw kind, bieden wij bij voldoende interesse in maart 2023 onze klassikale cursus van 

de Typetuin aan.  

Waarom blind leren typen?  

Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken, hoe gaaf is dat? Kinderen die blind kunnen typen beha-

len bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het 

beste en snelste resultaat wordt gehaald wanneer je kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. Meld daarom 

hier je kind vrijblijvend aan.  

De klassikale cursus van de Typetuin  

Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken haalt 98% van de cursisten een typediploma. 

De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis 

online oefenen in de speelse en spannende omgeving van de Typetuin begeleid de coach jouw kind ook op afstand. Ieder kind 

leert in zijn of haar eigen tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan kan jouw kind de cursus al afronden. Liever wat 

langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces!  

 

Praktische info  

 

 

Vrijblijvende aanmelding  

Meld je kind vrijblijvend aan via https://www.typetuin.nl/interest-sign-up/  

Vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem contact met ons op via support@typetuin.nl of 013-5220579 

(tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen).  

 

Met vriendelijke groeten,  

Team van de Typetuin                                                              

Voor wie?  Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8  

Startdatum  1e week maart, na schooltijd  

Wat heb je nodig?  Thuis een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. Tijdens 

de klassikale les wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin  

Prijs  Deze wordt voor 2023 nog vastgesteld. Meld je kind vrijblijvend aan. Zodra wij in overleg 

met de school de cursus hebben ingepland ontvang je van ons als eerste bericht om je kind 

definitief in te schrijven. Vroegboekers ontvangen ook een aantrekkelijke korting.  

Meer info  www.typetuin.nl/klassikaal  


