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Voorzitter College van Bestuur: Hans Derks
Lid van het College van Bestuur:
Maaike Jacobs
Schoolraad
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. De volgende ouders
zitten namens de Lambertusschool in de schoolraad.
 Marti de Brouwer
 Moniek van Dingenen
 Marieke van Erven
 Nicole van de Wijdeven
Medezeggenschapsraad (MR)
Aan onze school is een MR verbonden. Het is een schakel tussen school en de directeur als
gemandateerde namens het College van Bestuur. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
Namens de ouders:
Ine van Gerwen
ine@vangerwen.net
Frans Leermakers ingeborgfrans@hetnet.nl
Namens de leerkrachten:
Erica Jansen (voorzitter)
ejansen@kempenkind.nl
Linda Berkelmans (secretaris) lberkelmans@kempenkind.nl
Oudercommissie (OC)
De oudercommissie zorgt voor ondersteuning van verschillende activiteiten zoals de herfstwandeling,
Sinterklaas, de musical enz. Daarnaast nemen leden van de oudercommissie zitting in de werkgroepen
Sinterklaas, kerstviering, carnaval, schoolreis, koningsspelen, crea dag en thema-avond.
De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
 Kitty van den Boomen (voorzitter)
 Jolanda Verschuijten (penningmeester)
 Harold Verbaant
 Jan van Dingenen
 Janne van Gompel
 Marieke Waterschoot
 Suzanne Verbaant
 Marjan Maas
 Eric Bierens
Klassenouders
Op onze school is een groep contactouders actief die de leerkrachten ondersteunt.
Zij regelen het vervoer bij uitstapjes en zoeken ouderhulp bij groepsactiviteiten.
groep 1-2: Klaartje Smits en Grietje Hessels groep 3-4: Marjan Schilders en Judith Corstiaans
groep 5-6: Janne v Gompel
groep 7-8 Kitty van den Boomen

Hoofdluiscontrole
Elke eerste woensdagochtend na een vakantie worden alle kinderen door de hoofdluiswerkgroep
gecontroleerd op hoofdluis. Als u zelf denkt dat uw kind hoofdluis heeft, graag naar school bellen en uw
kind pas na behandeling naar school sturen!
Contactpersonen:
Anja de Brouwer 06 45353416 (werkgroep)
Jeanne Verstijnen 06 12103819 (school)
Data hoofdluiscontroles:
 woensdag 30 augustus 2017
 woensdag 25 oktober 2017
 woensdag 10 januari 2018
 woensdag 21 februari 2018
 woensdag 16 mei 2018
Overblijven TSO De Kempen
In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep overblijfkrachten ervoor dat de kinderen op een rustige
en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken voor de kinderen, zorgen
voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. De coördinator
van het overblijven op onze school is Renee Leijten. Voor het aan- en afmelden voor het overblijven is zij
bereikbaar via r.leijten@tsodekempen.com. Aanmelden op de korte termijn alleen in noodgevallen en
afmelden i.v.m. ziekte graag via school.
Wanneer u geïnteresseerd bent om ons team van overblijfkrachten te komen versterken, dan kunt u
contact op nemen met Renee Leijten via bovengenoemde gegevens. Vrijwilligers ontvangen een
vergoeding van € 10,- per keer. Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website:
www.tsodekempen.com.
Komend schooljaar wordt de TSO verzorgd door:
maandag: Judith Corstiaans
dinsdag:
Maria Henskens / Renee Leijten
donderdag: Maria Henskens
vrijdag:
Jolanda Verschuijten (oproep)
Op vrijdag zorgt de school voor een begeleider tijdens het overblijven tegen hetzelfde tarief als bij TSO de
Kempen. Hiervoor kunt u van tevoren op school losse overblijfkaartjes kopen á € 3,- per keer
(overblijfmoment). Wij hanteren géén gezinsstrippenkaarten. Op vrijdag kunnen de kinderen tegen
inlevering van een los overblijfkaartje of contant geld overblijven. We horen dit graag een paar dagen van
tevoren als u hiervan gebruik wilt maken.
Bibliotheekpunt
Onze kinderen maken gebruik van het Bibliotheekpunt in de school. Kinderen (tot 14 jaar) die zijn
ingeschreven als lid van Bibliotheek De Kempen, kunnen hier gratis boeken lenen. Kinderen ontvangen
via school automatisch een pasje. Dit blijft op school. Er wordt uitgeleend op maandagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur.
De vrijwilligster die deze uitleen verzorgt is Francien Daniels, zij wordt ondersteund door Romany van
Gool. Voor meer info zie schoolgids. Uitleen start in de tweede schoolweek. Boeken kunnen wel in de
eerste schoolweek ingeleverd worden.
Gymtijden
dinsdag
10.15-11.00
11.00-12.00
13.15-14.15
14.15-15.15

gr 1-2
gr 5-6
gr 3-4
gr 7-8

donderdag
10.15-11.00
13.15-13.55
13.55-14.35
14.35-15.15

gr 1-2
gr 5-6
gr 3-4
gr 7-8

Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8:30 - 12.00
8:30 - 12.00
8:30 - 12.15
8:30 - 12.00
8:30 - 12.00

13:15 - 15.15
13:15 - 15.15
13:15 - 15.15
13:15 - 15.15 gr 1/2 vrijdag vrij

Om 08.25 uur en 13.10 uur gaat de eerste bel.
Alle kinderen gaan dan rustig in de rij staan en worden door de eigen leerkracht opgehaald.
Om 08.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel, ten teken dat de lessen gaan beginnen.
Kleuters
Ochtend
Om 08.20 uur, als de klapdeur open is, mogen ouders samen met hun kind naar binnen komen, de juf is
dan aanwezig in de klas. De kinderen hangen hun jas op en leggen hun tas in de bak. Ouders en kind
kunnen samen in de klas werkjes bekijken etc. Om 08.25 uur gaat de eerste bel ten teken dat er bijna
begonnen gaat worden. De kinderen gaan in de kring zitten. Ouders nemen afscheid van hun kind. Om
08.30 uur gaat de tweede bel. De leerkracht start dan samen met de kinderen de dag.
Middag
Bij de 1e bel gaan alle kleuters bij de buitendeur staan en wachten in de rij tot de juf ze binnenlaat.
Ouders gaan ’s middags niet mee de klas in.
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, of onverwacht wat later op school komt, verwachten wij dat u dit voordat de
school begint, aan ons laten weten.
De Belhamel
De Belhamel is de schoolkrant die drie keer per schooljaar verschijnt en wordt gemaakt door de kinderen
uit groep 7 en 8. Zij bedenken en maken de stukjes die geplaatst worden. Dit wordt aangevuld met
werkjes uit alle groepen. De Belhamel is dan ook een schoolkrant van alle kinderen. Bij het maken van de
Belhamel worden de kinderen ondersteund door
 Amy de Waal
 Marieke Teurlings
 Anja de Brouwer
De grafische vormgeving wordt verzorgd door Joost van Lieshout.
TIP: bekijk de digitale GEKLEURDE versie op de website van school!

Schoolvakanties 2017-2018 en studiedagen
herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017
kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
carnavalsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
2e paasdag
2 april 2018
meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018
2e pinksterdag
21 mei 2018
zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018
studiedag gr 1 t/m 8 vrij
woensdagen groep 1 vrij
studiedagen gr 1-2 (groep 1-2 vrij)

vrije (mid)dagen gr 1-2
studiemiddagen gr 3 t/m 8 vrij
Continurooster

maandag 25-09-17 1 t/m 8 vrij
25-10-17 / 29-11-17 / 13-12-17 / 31-01-18 / 28-02-18 / 28-03-18
/ 25-04-18 / 30-05-18 / 20-06-18
donderdag 16-11-17
maandag 22-01-18
donderdag 12-04-18
donderdagmiddag 21-12-17 (i.v.m. kerstviering)
donderdag
08-02-18 (i.v.m. carnavalsviering)
donderdagmiddag 16-11-17
donderdagmiddag 12-04-18
vrijdag
22-12-17 08.30-14.30 (gr 3 t/m 8)
donderdag 26-04-18 08.30-14.30 (gr 1 t/m 8)

Personeel

Directeur:

Rudolf Buur
rbuur@kempenkind.nl
 06 53 47 52 69
 0497 681991 Lambertusschool
 0497 681673 St.-Jansschool
 0497 360058 Mariaschool Bladel

Locatieverantwoordelijke/plaatsvervangend directeur:
Jeanne Verstijnen
jverstijnen@kempenkind.nl
 06 12103819

Intern Begeleider:
Ine van Gisbergen

ivgisbergen@kempenkind.nl

Aanwezigheid managementteam
maandag
Rudolf even weken
Jeanne ochtend oneven weken
middag even weken

dinsdag
Ine oneven weken
Jeanne even weken

Leerkrachten:
Corine Nijhof
Astrid Houtman

cnijhof@kempenkind.nl
ahoutman@kempenkind.nl

Erica Jansen
Carine Kokke
Francien Cuijpers
Marion v.d. Heijden
Carolien Michiels
Linda Berkelmans

ejansen@kempenkind.nl
ckokke@kempenkind.nl
fcuijpers@kempenkind.nl
mhuijbregtd@kempenkind.nl
cmichiels@kempenkind.nl
lberkelmans@kempenkind.nl

woensdag
Jeanne/ Ine
om de week

donderdag
Rudolf oneven weken
Ine even weken
Jeanne oneven weken

groep 1-2
groep 1-2
groep 7-8
groep 3-4
groep 3-4
groep 5-6
groep 5-6
groep 7-8
ondersteuning

ma-di-wo
do
ma-di
ma-di-wo-vr
do
ma-di-wo* (om de week*)
wo-do-vr
wo-do-vr
ma-di-wo

Vakleerkracht gym (combinatiefunctionaris):
Joris Klerks
jklerks@kempenkind.nl

groep 3 t/m 8

donderdagmiddag

Vakleerkracht muziek:
Rini Bullens

gr 4 en gr 5

maandagmiddag

Administratie:
Thea Schellens

maandagochtend

Conciërge:
Ivonne van Puijenbroek maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend 08.30-10.30 uur

Huishoudelijke dienst:
May van Hoof

dagelijks

