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De laatste week van het jaar 2020 is veel over en weer gemaild aangaande de start van het nieuwe jaar.
Het kalenderjaar 2021 is op een bijzondere manier van start gegaan. Na
elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar te hebben gewenst, zijn de
teamleden enthousiast aan de slag gegaan met de puntjes op de i v.w.b.
het thuisonderwijs. Enthousiast omdat we de kinderen zo goed mogelijk
willen begeleiden. Leerkrachten zijn daar de komende 2 weken erg druk
mee. Morgen starten de online– lessen.
Er zijn erg veel aanmeldingen voor de opvang. Daarvoor zijn leerkrachten
die het digitale onderwijs moeten voorbereiden en verzorgen niet optimaal inzetbaar. Het nadrukkelijke verzoek daarom om uw kind(eren) echt
alleen aan te melden als er echt geen andere opvang-mogelijkheden zijn.
Hopelijk kunnen we op 18 januari weer in de bekende modus en stelt
2021 ons voor minder onaangename verrassingen dan 2020.
Toetsen van het Leerling VolgSysteem
Oorspronkelijk stond de start van de LOVS Midden-toetsen gepland voor
de week van 11 januari en zou dit doorlopen tot en met 29 januari. Vanwege de sluiting van de scholen kan dit niet volgens planning doorgaan.
Als de scholen daadwerkelijk weer op 18 januari open gaan, zullen we in
de week van 25 januari starten met de LOVS M-toetsen. Vanzelfsprekend
zullen deze dus ook langer doorlopen.
Op deze manier kunnen we de kinderen voldoende voorbereiden op de
toetsperiode.
IEP eindtoets - adviesgesprekken groep 8.
De Midden-toetsen van CITO worden, zoals hierboven al aangegevne, uitgesteld. Deze starten, voor alle groepen, vanaf maandag 25 januari.
De adviesgesprekken vinden plaats in de week na de carnavalsvakantie.
Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 februari (op maandag 22 en
dinsdag 23 februari zijn er studiedagen).
Vooralsnog gaat de IEP eindtoets door op dinsdag 20 en woensdag 21
april.
Deze afspraken zijn gemaakt, maar zijn onder voorbehoud van evt. verlenging van de maatregelen.

Agenda
11-01: MR.– vergadering
18-01: Geplande heropening
school
01-02: Nieuwsbrief 6

Gezonde en Vreedzame school
Op Lambertus en Lover zijn de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het traject ‘De Vreedzame School’. Binnen dat traject
staan omgangsnormen, regels en afspraken centraal: Burgerschap op
hoog niveau. In de eerste periode van dit schooljaar hebben alle al gecertificeerde leerkrachten een opfristraject doorlopen en zijn de teamleden die nog niet waren geschoold nu ook opgeleid zodat op beide
locaties het traject kan en mag worden uitgevoerd.
Omdat Vreedzame School en Gezonde School hand in hand kunnen
gaan, hebben we nu ook ingezet op het predicaat ‘Gezonde School’.
Op basis van het ingediende plan is dat onlangs ook toegekend. Namens school zijn Helmine en Loes Wijnen de coördinatoren.

Contactgegevens

Speelplaatsgebruik buiten schooltijd
In sommige situaties worden speelplaatsen van scholen gezien en aangemerkt als openbaar terrein. Vaak worden die ook (gedeeltelijk)
ingericht met gemeenschapsgeld en zijn altijd voor iedereen toegankelijk. Dat is op de Kruiskensweg aan de orde.
Op Zonnehof is het anders gesteld. Daar valt het speelterrein onder
verantwoordelijkheid van school. Het is daar ook verboden om buiten
schooltijd te spelen. We hebben het begrip ‘schooltijd’ wel enigszins
opgerekt door ervan te maken “zolang de poort open is”. Dan zijn er
immers nog teamleden op school en is er, weliswaar zeer beperkt, toezicht.

Locatie Zonnehof:

De bieb dicht en je boeken uit? Je kunt toch een nieuw boek
vinden om te lezen!!!
Zoals jullie weten zijn we op school bezig met het oprichten/in stand houden van een
zwerfboekenkast. Doordat de school nu dicht is, ligt dat eventjes stil.
Maar…. Gelukkig zijn er in jullie buurt wel zwerfboekenstations!
Als eerste is er in Ommel een minibieb in de kerk! Deze is ondanks corona nog steeds
toegankelijk. Je kunt een boek uitzoeken tussen 8.00 en 18.30 uur. Dus ook nog eens
ruime openingstijden. We vragen je wel om anderhalve meter afstand te houden! Tijdens de kerkdienst kun je niet terecht bij de bieb natuurlijk.
Er is veel keuze: boeken voor vlotte lezers, of voor kinderen die lezen juist moeilijk
vinden.
Daarnaast zijn er ook nog kleinere zwerfboekenstations in de buurt, namelijk:
Op Asterstraat 42 bevindt zich ‘Zoe’s zwerfboekenstation’
Op Vegaplein 20 vindt u zwerfboekenstation ‘Broekies’
Op de Albert van Cuijkstraat staat ‘minibieb blz. 51’
Bij een zwerfboekenstation mag je dus gewoon een boek meenemen om thuis te lezen!! Je kunt het daarna weer naar het station, of een ander station of aan iemand
doorgeven, zodat heel veel kinderen kunnen genieten van de boeken!
Mocht je toch liever bij de bieb een boek lenen, dat kan ook, kijk op de site van de
bibliotheek om een afhaalpakketje te bestellen.
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