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Maandelijks informatieblad voor leerlingen en ouders
Centrale eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7
In april gaan de leerlingen van groep 8 de Centrale eindtoets maken. Deze toets meet de kennis van leerlingen op
het gebied van taal en rekenen. Deze twee onderdelen zijn verplicht. Daarnaast wordt het onderdeel Wereldoriëntatie afgenomen. Dit onderdeel wordt niet meegerekend in de score. Vanaf 2018 kent de eindtoets twee varianten: de papieren Centrale eindtoets en de adaptieve digitale Centrale eindtoets. Wij hebben gekozen voor de digitale eindtoets.
De digitale Centrale eindtoets is adaptief. Dat wil zeggen dat de toets zich tijdens de afname automatisch aanpast aan het niveau
van de leerling. Een toets op maat zodat alle leerlingen de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. De digitale Centrale eindtoets kan verspreid worden afgenomen in de periode van 16 t/m 26 april.
Bij de uitslag wordt ook aangegeven welke type voortgezet onderwijs op basis van de uitslag het beste aansluit bij de leerlingen. In
de meeste gevallen komt dat overeen met het gegeven schooladvies. Als de score niet past bij het gegeven advies, gaan we opnieuw
met ouders in gesprek.
U heeft inmiddels een ouderkrant ontvangen waarin u alle informatie vindt over de afname en de inhoud van de Centrale eindtoets.
Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de leerkracht.
In groep 7 wordt in april de entreetoets afgenomen. De afname van de entreetoets is niet landelijk bepaald en dus niet verplicht.
Scholen mogen deze toets afnemen op een zelfgekozen moment. We gaan de Eindtoets en de Entreetoets afnemen op 17, 18 en 19
april. Omdat de entreetoets wat uitgebreider is dan de eindtoets, zullen er wellicht na de meivakantie nog een paar toetsmomenten ingepland worden.
De inhoud van de entreetoets is vergelijkbaar met die van de eindtoets. De uitslag geeft een goed beeld van de groep en van de
individuele leerlingen. Daarnaast wordt er een “vooruitblik” gegeven voor het schooladvies in groep 8.
De uitslag van de entreetoets geeft ons de mogelijkheid om in ons onderwijs accenten te leggen daar waar het nodig is.
Als de uitslag van de Centrale eindtoets en de entreetoets bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.
Groepsbesprekingen
In januari en februari zijn, zoals u weet, de halfjaarlijkse Cito-toetsen afgenomen. Tijdens de ouderavonden heeft de leerkracht de
individuele resultaten van uw kind met u besproken. Wij kijken niet alleen naar de resultaten per leerling, maar ook naar de resultaten per groep. In de afgelopen weken zijn de opbrengsten tijdens de groepsbesprekingen aan de orde geweest. Er zijn afspraken
gemaakt en acties ingezet om nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de groep of van de leerlingen.
Ine van Gisbergen
Intern begeleider

Luxe verzuimbeleid
In ‘t Klepperke van januari heeft u kunnen lezen over de regels omtrent de leerplicht. Hieronder vindt u hierop nog een aanvulling.

Ouders /verzorgers moeten een schriftelijk verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties.
Hiervoor zijn op school formulieren op te vragen. Op deze formulieren staan de criteria vermeld waaraan het verzoek moet voldoen. De directeur moet het antwoord ook schriftelijk kenbaar maken.
Indien het een afwijzing betreft en ouders negeren de beslissing van de directeur door hun kind toch van school te houden is er
sprake van luxe verzuim.
De school heeft de verplichting om de afdeling leerplicht van de gemeente te informeren :


bij (vermoedelijk )ongeoorloofd verzuim rond de vakanties



als kinderen op de dagen rondom vakanties ziek gemeld worden of zonder geoorloofde reden afwezig zijn



het is van belang dat ouders bij een ziekmelding van hun kind aan de school het adres vermelden waar
hun kind die dag zal verblijven



Indien het kind niet op het aangegeven adres aanwezig is, ontvangen ouders een brief in de bus van de leerplichtambtenaar
met daarin de mededeling dat zij opgeroepen worden voor verhoor

Schoolfruit
De afgelopen 20 weken hebben we op de Lambertusschool meegedaan met het gratis schoolfruitproject vanuit de EU. In de week van 16 t/m 20 april zullen we de laatste levering ontvangen. Heel
jammer natuurlijk!
Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen gezond leren eten, gaan we daarna net als voorheen verder met onze vaste twee
groente-fruitdagen.
Wat een kind eet, is natuurlijk op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter ook
als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met het eten van groente en fruit. Spelenderwijs ontdekken
de kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die vorm van leren door ervaren werkt goed.
U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na
school vaker fruit en groente eten.

Op dinsdag en de donderdag geeft u uw kind dan alleen een portie groeten of fruit mee naar school!
Dat kan een appel, peer, banaan, mandarijn of kiwi zijn, een schaaltje aardbeien of druiven.
Een handvol cherrytomaatjes, een stuk komkommer, wortel of paprika kan natuurlijk ook. Variatie is leuk, lekker en ook goed voor de smaakontwikkeling van uw kind. Verder hoeft wat drinken niet te ontbreken. Koeken willen we op deze dagen niet zien!
Op de overige dagen blijft het zoals het was, maar wij hopen natuurlijk dat u uw kind stimuleert
om een gezond tussendoortje mee te nemen.

Maandkalender april 2018

Kijkavond donderdag 5 april
Tijdens de Kijkavond op donderdag 5 april van 18.00 tot
20.00 uur zijn alle kinderen, ouders, broers, zussen,
familieleden en andere belangstellenden van harte
welkom op onze school.
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1e Paasdag
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2e Paasdag
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Samen met Nummereen willen we u graag laten zien
waar we in de verschillende groepen en na schooltijd bij
de BSO mee bezig zijn.
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Examen toetsenbordvaardigheid
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18.00-20.00 Kijkavond en aanmelden leerlingen
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Aanmelden nieuwe leerlingen

wo

11

Tijdens de Kijkavond, op donderdag 5 april, is er gelegenheid
om kinderen aan te melden voor het schooljaar
2018-2019. Kinderen die vóór 1 augustus vier jaar worden en
kinderen die in de loop van het volgend schooljaar vier jaar
worden, komen hiervoor in aanmerking.
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Studiemiddag: alle kinderen ‘s middags vrij
Groep 1-2 hele dag vrij!

vr

13

GROEP 1-2 VRIJ
Mogelijke stakingsdag!
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Thema “we gaan de boer op” in groep 1-2
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Centrale Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
19.30 uur Schoolraad (locatie Lambertusschool)
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Centrale Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
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Centrale Eindtoets groep 8
Entreetoets groep 7
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Sponsorloop
continurooster voor gr 3 t/m 8
gr 1-2 gewoon om 12.00 uur uit
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Wilt u de persoonlijke gegevens van uw kind en van uzelf
meebrengen? Bijvoorbeeld uw trouwboekje.
Wij verzoeken u bij aanmelding een identiteitsbewijs of
een kopie van de
kennisgeving van de belastingdienst betreffende het BSN nummer van uw kind mee te brengen!

Kom ook een kijkje nemen!
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donderdag 5 april

wo
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van 18.00 tot 20.00 uur

do
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Lambertusschool, en Nummereen
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Tekenles groep 5-6 “tussen de regels”

Klepperke mei

Meivakantie t/m 11 mei

Cultuurproject Tussen de regels
In groep 5-6 gaan we meedoen met het Cultuurproject Tussen de regels. Het boek ‘Regels van de zomer’ van de auteur Shaun Tan is het
begin van een reis waarin de leerlingen op zoek gaan naar de betekenis
van ‘bang zijn' en 'angst hebben’. We gaan het verhaal en de tekeningen
lezen en bekijken.
Op dinsdag 10 april krijgen we een tekenles van Willemien klein Brink
die hierbij aansluit. Ook in de klas volgen nog een paar activiteiten.

Reservekleding voor groep 1-2
We zijn bijna door onze voorraad
verschoningskleren heen.
Als jullie nog kleren hebben die je weg
wilt gooien, zouden wij deze graag willen
hebben.
Wij zijn vooral op zoek naar ondergoed
en lange broeken.

Wist u dat...










Oproep nieuwe Schoolraadleden




Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog steeds op zoek naar een paar
ouders die zitting willen nemen in de Schoolraad.



De Schoolraad functioneert als een klankbord voor de directie en komt
in principe twee maal per jaar bij elkaar.
Heeft u interesse, dan vragen we u contact op te nemen met Jeanne
Verstijnen. Heeft u vragen over wat het precies inhoudt? Spreek dan
één van de schoolraadleden aan, zij informeren u graag!






Voor een overzicht van de Schoolraad verwijzen we naar het Jaarinfoblad.

we Floor Geerts welkom heten en hopen
dat zij het naar haar zin zal hebben bij ons?
Jac Naus in alle groepen het Paasverhaal heeft
verteld en wij hem hiervoor willen bedanken?
alle kinderen heel goed hun best hebben gedaan tijdens de Opschoondag en ze veel afval
hebben opgehaald?
we de ouders willen bedanken die ons hierbij
geholpen hebben?
we de week van de Lentekriebels gezamenlijk
geopend hebben en dat elk kind een aardig
berichtje voor een ander kind heeft gemaakt of
getekend en dit veel blije snoetjes op heeft
geleverd?
groep 3-4 en 5-6 in het kader van de Lentekriebels een bezoek brengen aan verloskundigen-praktijk Ortus?
ze hiervoor door Carlijn van der Heijden uitgenodigd zijn?
we met groep 3-4 een bezoek aan de bibliotheek in Bladel hebben gebracht?
dit weer erg leuk en leerzaam was?
wij Willem, Ester, Gijs en Ries van Aaken willen bedanken voor hun gastvrijheid en hun goede uitleg tijdens de excursie op hun boerderij.
wij daar naartoe een heel gaaf ritje hadden in
de huifkar?
Veerle Jansen een snuffelstage in groep 3-4
komt doen van 9 t/m 20 april?
wij haar veel succes en plezier toewensen?
wij hopen dat er op 5 april weer heel veel papa’s, mama’s, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
zullen komen kijken naar onze school.
wij hopen dat op 4 april de eieren uitkomen
die nu in de broedmachine in groep 1-2 liggen?

Even voorstellen:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Emma Poulich. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in Casteren. Ik zit in het 3e van vmbobasis op het Pius-x college richting zorg & welzijn.
Mijn hobby is hockeyen, ik hockey bij HC Eersel en dat doe ik in inmiddels al 9 jaar.
Ik loop iedere dinsdag stage bij groep 1-2 bij juffrouw Marianne tot aan het einde van het schooljaar
en heb het daar erg naar mijn zin.
Groetjes Emma

Sponsorloop vrijdag 20 april

Zoals vermeld in het Klepperke van januari, zal de sponsorloop worden gehouden
op vrijdag 20 april en niet op donderdag 26 april zoals in het jaarinfoblad staat. Op
20 april 2018 zullen namelijk de landelijke Koningsspelen worden georganiseerd en
daar sluiten we graag bij aan! Ook het continurooster zal dan, zoals eerder vermeld, verschoven worden naar 20 april. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan die
dag van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school.
Groep 1-2 heeft de gewone schooltijden en gaat om 12.00 uur naar huis
Dit jaar worden de Koningsspelen weer gecombineerd met de sponsorloop. De kinderen zullen daarbij gedurende anderhalf uur
een zo groot mogelijke afstand gaan lopen voor een goed doel. Dit jaar lopen we voor vernieuwing van onze speelplaats.
Het is de bedoeling dat de kinderen van 3 t/m 11 april op zoek gaan naar sponsors. De kinderen krijgen hiervoor op dinsdag 3
april een formulier mee.
Op donderdag 12 april worden alle sponsorformulieren en het tot dan toe opgehaalde geld, in een envelop met naam,
ingeleverd bij de groepsleerkracht.
Op vrijdag 20 april openen we de dag met het Koningsontbijt voor de peuters en groep 1 t/m 8.
Voor het ontbijt willen we alle kinderen vragen om een bord, beker en mes mee te brengen in een plastic tas.
Verder mogen de kinderen in sportieve kleding naar school komen en is het de bedoeling dat de kinderen van
groep 3 t/m 8 een lunchpakketje en drinken meenemen i.v.m. het continurooster.
Om 10.00 uur openen we de Koningssportdag met een warming-up door middel van de dans ‘Fitlala’ van Kinderen voor
Kinderen. Ouders zijn hierbij van harte welkom!
Vervolgens start de sponsorloop waarbij de kinderen per gelopen rondje een stempel kunnen behalen.
Groep 1 t/m 4 loopt rondjes van 500 meter (Boontuintje, Beemke) en groep 5 t/m 8 loopt rondjes van 1000 meter (Beemke,
Polderdijk, de Muilen, Neerakker).
Alle kinderen lopen in het eigen tempo en kunnen tussendoor rusten.
Op vrijdag 20 april gaan de kinderen in de middag langs bij de sponsors, die per gelopen rondje betalen, om het geld op te
halen. Daarvoor nemen de kinderen het sponsorformulier en de stempelkaart als bewijs mee.
Op maandag 14 mei brengen alle kinderen het sponsorgeld in een envelop met naam mee naar school en leveren dit in bij
de groepsleerkracht.

We hopen dat u achter ons initiatief zult staan en dat u, waar nodig, de kinderen zult helpen en stimuleren. Met medewerking
van iedereen zal deze actie zeker slagen. Via de contactouder wordt u benaderd voor hulp gedurende deze dag.
Hopelijk tot ziens langs de route op vrijdag 20 april!

NIEUWS VAN NUMMEREEN
Peuterprogramma
Binnenkort start Stijn Meulenbroeks bij ons. Voor Floor Geerts zit haar tijd bij het peuterprogramma er alweer op; zij gaat naar
groep 1; veel succes en plezier gewenst!
De komende weken werken we samen met groep 1/2 aan het thema ‘boerderij’.
Vrijdag 20 april vieren we samen met school Koningsdag. We beginnen de dag met het koningsontbijt. Verdere informatie hierover volgt nog.
In week 17 vindt de jaarlijkse feestweek bij Nummereen weer plaats. In deze week vieren we de verjaardagen van de pedagogisch medewerkers. Bij Jippie Jee gaan we er op maandag een feestelijke dag van maken samen met de peuters!

Buitenschoolse opvang
Nu de temperatuur weer wat stijgt, kunnen we buiten teamwedstrijden doen; iedereen doet fanatiek mee, want winnen willen
we natuurlijk allemaal! Maar ook het vrij spelen wordt niet vergeten op de Clup. Samen hebben we een stok omwikkeld met
garen. Deze kunnen we voor het raam hangen zodat we hier al onze kunstwerken aan op kunnen hangen.
De eerste voorjaarknutsels hangen alweer; daar worden we vrolijk van .
Ook bakten we heerlijke wafels: deze gingen erin als koek!

Meivakantie
Op maandag 30 april start de meivakantie. Twee weken lang staat de bso in het teken van ‘Ontdek Japan’. Onze Cluppers gaan
op een leuke en uitdagende manier kennismaken met de verschillende gewoonten, gerechten en sporten uit Japan! Denk je aan
Japan dan denk je al snel aan sushi, origami en sumoworstelen. Deze activiteiten staan dan ook op het programma. Samen met
veel andere leuke, minder voor de hand liggende activiteiten. Deze vakantie introduceren we ook onze Clup Challenge. Verschillende Clups gaan de strijd met elkaar aan in deze challenge. Teamcaptains (en sportcoördinatoren) Harm en Ties kijken
ernaar uit! Lees hier meer over de vakantieclup.

Click sport in Netersel en Casteren
Click Sport will ook in de kleinere kernen van de gemeente Bladel de mogelijkheid van Click Sport bieden. Dit zal waarschijnlijk
plaatsvinden op de speelplaatsen van beide scholen of op een speelveld in het dorp.
Hieronder alvast de data. Verdere info volgt nog.
24-04 Netersel
15-05 Netersel
22-05 Netersel
29-05 Casteren
05-06 Casteren

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad!
In de vergadering van 12 maart 2018 zijn de volgende onderwerpen besproken:


Schoolondersteuningsprofiel Lambertusschool
Het schoolondersteuningsprofiel brengt in beeld welke ondersteuning en begeleiding de school in het kader van Passend
onderwijs kan bieden en hoe deze is georganiseerd. Het ondersteuningsprofiel wordt eenmaal per vier jaar door elke
school opgesteld. Het concept-plan is tijdens de vergadering doorgesproken. Volgende vergadering komt het definitieve
plan terug op de agenda.



Contract tussenschoolse opvang
De afgelopen jaren is het tarief voor de ouderbijdrage aan Tussenschoolse opvang constant gebleven door de inzet van
enkele vrijwilligers. Vanuit de MR een pluim richting de vrijwillige ouders die dit mogelijk hebben gemaakt! Afgesproken is
dat indien sprake is van een positief financieel resultaat op de Tussenschoolse opvang, dit resultaat besteed zal worden aan
aanschaf en vervanging van spelmateriaal op de Lambertusschool.



NSCCT test evaluatie
Dit schooljaar is de NSCCT test (op vrijwillige basis) afgenomen in groep 4 en groep 6. De uitslag van de test biedt inzicht
voor de leerkrachten en intern begeleider. Afgesproken is de test komend schooljaar opnieuw af te nemen in groep 4 en
groep 6 en daarna te evalueren met de betrokken leerkrachten en de intern begeleider.



Begroting 2018
Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn scholing van leerkrachten (zowel individueel als teamscholing) en hogere kosten voor ICT licenties benoemd als grote uitgaveposten. Dat ziet de MR ook terug in de concept begroting 2018. De begroting 2018 geeft voor 2018 en de jaren daarna een licht positief resultaat. De MR geeft het advies dit positieve resultaat
in te zetten voor extra ondersteuning in alle groepen. In de begroting 2018 zijn nog niet de middelen verwerkt die vanuit
de overheid beschikbaar komen voor werkdrukvermindering. In de vergadering van mei/juni 2018 zal het ondersteuningsrooster voor komend schooljaar besproken worden.



Vervolg onderzoek onderwijsrooster Lambertusschool
In december zijn er door de MR informatieve gesprekken gevoerd met de directie van basisschool Wereldwijs in Eersel en
de directie van basisscholen Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Focus tijdens deze gesprekken lag op informatie uitwisselen, ervaringen continurooster en indeling van pauzetijden voor leerkrachten en de opvang van kinderen tijdens de pauze.
Conclusie uit de gesprekken is dat ervaringen van kinderen en ouders veelal positief zijn, maar dat voor het indelen van
pauzetijden voor leerkrachten en opvang van kinderen tijdens de pauze nog veel inzet en flexibiliteit van het onderwijsgevende personeel wordt gevraagd. Hiervoor is door de kleine scholen die al een continurooster hebben ingevoerd nog geen
adequate oplossing gevonden en dit is een punt van zorg.

Afgesproken is dat we samen met de MR van Casteren en de Mariaschool in Bladel onze ervaringen uit de gesprekken gaan delen
en dat we samen optrekken in het vervolgonderzoek. De reden hiervoor is dat de drie scholen veel samenwerken en we dit ook
heel graag willen continueren voor de toekomst. Praktisch gezien is het dan erg handig dat alle betrokken scholen hetzelfde onderwijsrooster hebben.
De volgende MR vergadering zal plaatsvinden op maandagmiddag 16 april 2018 om 15.45 uur. De volgende onderwerpen staan
dan op de agenda:





Invulling studiedagen 2018/2019
Beleidsvoornemens schoolverbeterplan
Evalueren extra verlof groep 1/2
Veiligheidsbeleid (schoolveiligheidsplan)

Mocht u vragen, opmerkingen of een mening hebben over bovenstaande of andere onderwerpen, dan kunt u terecht bij de leden
van de Medezeggenschapsraad. Onze telefoonnummers kunt u vinden in de schoolgids en op de website van school.
Bedankt alvast voor uw inbreng, dat stellen we zeer op prijs!
Namens de MR,
Sonja van Avendonk

