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Op naar Kerst
Na een aangepast en prima verlopen Sinterklaasfeest, worden de Pietenpaleizen
weer opgeruimd en de schoolgebouwen in Kerstsfeer gebracht. De laatste paar
weken van het schooljaar is het altijd extra gezellig op school. Op 14 december is
het ‘foute kersttruien-dag’. Het zou fijn zijn als de kinderen die dag hun kersttrui
aan doen.
Het team van fusieschool LaLoBo wenst vast iedereen gezellige kerstdagen, een
goede jaarwisseling en een hele fijne kerstvakantie! 18 December is, vanwege
een studiedag, de eerste vakantiedag. Na de vakantie zien we iedereen op 4
januari graag weer op school.

December 2020

Agenda
16-12: Afscheid Ineke Eijsbouts
17-12: Kerstviering
18-12: Studiedag
21-12 t/m 01-01: Kerstvakantie

Kerstviering:
Op donderdag 17 december staat de jaarlijkse kerstviering voor de deur. Helaas 04-01: Nieuwsbrief 5
mogen ook hier geen ouders bij zijn en moeten wij aanpassingen doen. Toch wil11-01 t/m 30-01: LOVS Mlen we in elke groep samen een gezellige kerstlunch houden. Daarom willen we
jullie vragen om op donderdag 17 december een bord, mok, bestek en een eigen feestlunch mee te nemen. Voor drinken wordt gezorgd. Daarnaast mogen
de kinderen deze dag in feestelijke kleding naar school komen. Zo kunnen we
samen toch even proeven van het kerstgevoel. Hoe de rest van de dag eruitziet,
is nog een verrassing.
Steeds vaker leerkrachten afwezig vanwege Corona-test
Tijdens deze (letterlijk) donkere periode van het jaar, zijn we gewend aan kuchende en sniffende leerkrachten. Doorgaans is dat voor niemand reden zich
ziek te melden, tenzij echt sprake is van een flinke griep o.i.d.
Helaas ziet er dat voor dit jaar anders uit. We nemen waar mogelijk alle voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent dat kuchende en sniffende leerkrachten
en andere teamleden zich moeten laten testen alvorens het werk te hervatten.
Als het een beetje meezit, zijn ze dan de volgende dag weer op school. Het verzuimpercentage schiet hiermee omhoog. Gelukkig heeft Prodas een goed gevulde pool met gekwalificeerde vervangers en kan in de allermeeste gevallen een
vervanger worden ingezet. Pas in uiterste gevallen moeten we een groep thuis
laten. Wat in zo’n situatie wel kan gebeuren is dat er verschillende gezichten
voor de groepen komen. Dat moeten we voor lief nemen.
Gezonde pauzehap
In het kader van de gezonde school is besloten dat per ingang van het nieuwe
kalenderjaar op beide locaties enkel een gezonde pauzehap is toegestaan. De
koeken op maandag en dinsdag (locatie Kruiskensweg) worden dus vervangen
voor een gezonde pauzehap.

Nieuw gebouw en veilige verkeerssituatie aan de Beatrixlaan
We hebben er lang naar toegeleefd maar vorige week is het architectenbureau gekozen dat het gebouw van ons nieuwe kindcentrum gaat ontwerpen.
Ze hebben de door ons geformuleerde uitgangspunten prima vertaald.
Ook aan de verkeerssituatie is flink gewerkt. In de bijlage treft u de nieuwsbrief van de gemeente met de tekening van de nieuwe situatie aan. We denken hiermee in alle belangen te voorzien met veiligheid voorop.
Alle informatie aangaande de verkeerssituatie is ook te vinden op de gemeentelijke website: Gemeente Asten: Schoolomgeving Beatrixlaan.

Contactgegevens

Zwerfboekenkast
Om het lezen nog meer te stimuleren en nóg laagdrempeliger te maken willen we op school een zwerfboekenstation maken:m een boekenkast waaruit
kinderen boeken mogen meenemen om thuis te lezen. We hopen dat kinderen er veel gebruik van kunnen maken door ze mee te nemen en weer terug te brengen. Om dit te maken zijn we op zoek naar boeken. Heb je nog
leuke boeken in goede staat die je zelf niet meer leest? Lever ze dan in!!

Kruiskensweg 8
5721 KD ASTEN
0493-692769

Portfolio
Op donderdag 17 december nemen de kinderen het portfolio mee naar
huis.In het portfolio wordt het werk verzameld waar de kinderen trots op
zijn. We stimuleren de kinderen na te denken over wat de moeite is om te
verzamelen en leren ze kritisch te zijn op hun werk. Kinderen leren reflecteren op een positieve manier.
Wilt u zorgen dat de kinderen op deze dag een draagtas bij zich hebben?

Afscheid Ineke Eijsbouts op 17 december
Op 17 december neemt Ineke na een carrière van ruim 45 jaar , waarvan het
leeuwendeel op de Lambertusschool, afscheid van het onderwijs. Op woensdag 17 december nemen we op een (bij haar) passende manier afscheid.
Voor de kinderen is de schooltijd ongewijzigd. Vanwege het virus kunnen we
geen genodigden uitnodigen. Toch wordt het weer een leuke dag!
Mondkapjes op LaLoBo
Een veel beschreven onderwerp is het dragen van mondkapjes. We verzoeken dringend aan alle volwassenen, m.u.v. de teamleden om op school
een mondkapje te dragen.

Sponsorloop
Het is alweer een aantal weken geleden dat onze leerlingen renden voor de
voedselbank. Onze atleten renden maar liefst € 4244,— bij elkaar. Een prachtig resultaat waarmee de voedselbank erg blij is en waarmee ze een flink
aantal gezinnen het kerstfeest een gouden randje kunnen geven!! DANK!!!
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