
Nieuwsbrief 7 juni 2019 
 
 

maandag 10 juni Tweede Pinksterdag 

dinsdag 11 juni t/m 
vrijdag 14 juni 

Avondvierdaagse 

maandag 17 juni t/m 
vrijdag 21 juni 

Schoolkamp groep 8 

vrijdag 21 juni Volgende nieuwsbrief 

 

 
Formatie 2019-2020 

 
Vandaag krijgt uw kind op papier de formatie van het komende 
schooljaar mee. Het is altijd spannend om te horen wie volgend jaar de 
meester of juf wordt, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Zeker 
nu we voor het eerst met een samengestelde groep gaan werken, is het 
fijn om te horen welke groepen worden gecombineerd. Met de 
mogelijkheden die er zijn, is het een mooi plaatje geworden. We hopen 
dat u het daarmee eens bent. 

 
 
Studiedagen team 2019-2020 
 
Ook volgend schooljaar zijn er weer verschillende studiedagen waarop de kinderen vrij zijn. U vindt 
ze hieronder en u kunt ze alvast in uw agenda noteren.  

 Maandag 9 september  

 Vrijdag 6 december 

 Maandag 6 januari 

 Vrijdag 19 juni 
 
 
 

Kinderraad 

 
Zoals u weet, zitten vanaf groep 5 per groep 2 kinderen 
in de kinderraad. D.w.z. 8 kinderen in totaal. Zij 
vergaderen over belangrijke zaken binnen de school. Ze 
leren hierbij oplossingen bedenken, brainstormen en 
ontdekken dat een probleem soms niet zo eenvoudig op 
te lossen is. Daarnaast dragen ze samen de 
verantwoordelijkheid de kinderen van hun groep goed 
te horen en te infomeren. 
  
De kinderraad komt gedurende het schooljaar 

regelmatig bij elkaar om te bespreken wat er in de groepen leeft. Vanuit de groep kunnen punten 
meegenomen worden naar de kinderraad en vanuit de kinderraad worden de besproken punten 
weer teruggekoppeld naar de groep. De kinderraad vergadert samen met meester Jos en juf Hanke. 
Een van hen zit de vergaderingen voor, kinderen uit de bovenbouw maken de notulen. 



 
Ook het afgelopen jaar is de kinderraad weer diverse keren bij elkaar gekomen. Veel onderwerpen 
hebben de revue gepasseerd. Er is bijvoorbeeld gesproken over nieuwe speeltoestellen en het is leuk 
om te zien dat deze inmiddels al zijn geplaatst en dat de kinderen die spelen op het bovenbouwplein 
er al volop van genieten. Tijdens de laatste vergadering van de kinderraad kwamen de tips en tops 
van onze projectweek ‘Uitvinders en techniek’ aan de orde.  
 
Wat de kinderraad en hun achterban betreft,  is het thema van de projectweek in het nieuwe 
schooljaar ook al duidelijk: ‘DUURZAAMHEID’. De kinderen willen nu al met kleine acties een begin 
maken met een manier van duurzaam leven. Wat dacht u van hun volgende ideeën:  

 nieuwe afvalemmers voor gescheiden afval  

 alle groepen een plastic afvalzak voor plastic en drinkpakjes 

 posters voor de groep ‘hoe lang iets duurt totdat 
het is vergaan’, de kinderen van de kinderraad gaan 
hiermee zelf aan de slag met hun eigen groep    

 de klassendienst gaat na de pauze van 10.30 uur 
even het plein rond om rommel die is blijven liggen 
op te ruimen en laat deze aan de klas zien.  Dat 
helpt vast om het plein netjes te houden!  

Niet wachten tot komend schooljaar dus, maar samen 
voortvarend aan de slag om onze (leef)wereld iets duurzamer en daarmee mooier te maken! Fijn dat 
de kinderraad niet alleen praat, maar actief de goede ideeën die in gesprek met elkaar naar voren 
komen, uitwerkt! 

 

 
Avondvierdaagse 
 
Volgende week dinsdagavond (11 juni) is het al weer zo ver: de start 
van de 48e SJOC Avondvierdaagse in Herveld.  Dit jaar lopen er maar 
liefst 120 kinderen van de Lammerts van Bueren School mee. Wij 
hebben er zin in! 
 

Ook dit jaar lopen we weer gezamenlijk in groepen: 
Groep 1-2A  2,5 kilometer  marsleider: Janine van den Kommer 
Groep 1-2B  2,5 kilometer  marsleider: Hanna Oosterlee 
Groep 3-4  5 kilometer  marsleider: Nadia Dijkman 
Groep 5  5 kilometer  marsleider: Wichert Koopman 
Groep 6  5 kilometer  marsleider: Linda Derks/Ilse van Kempen 
Groep 7  10  kilometer  marsleider: Raymond Koppen 
Groep 8  10 kilometer  marsleider: Eva Duijn/Eslbeth Adams/Carla Jurrius 
 
We vertrekken vanaf Het Dorpsplein in Herveld waar we ook finishen. Hier krijgen de kinderen het 
groene schoolhesje van de marsleiders. Komen en gaan naar Herveld is op eigen gelegenheid. Iedere 
groep wordt begeleid door een marsleider die de groep verzamelt en voor de start zal checken of alle 
kinderen aanwezig zijn. Het is handig als u vijf minuten voor de start aanwezig bent. De marsleiders 
zijn te herkennen aan een oranje LvB-blad met daarop het nummer van de groep.  



Tijdens de wandeling bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind (eren). Natuurlijk kunt u hierover ook 
afspraken maken met andere ouders. We lopen in hesjes van de school en proberen bij elkaar te 
blijven lopen. De ouderraad zorgt weer voor eten en drinken op de pauzeplek. 
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond starten alle afstanden om 18.00 uur.  
 
Op vrijdagavond gelden er afwijkende starttijden omdat we zo veel mogelijk kinderen tegelijk 
Herveld weer binnen willen wandelen. 
De 10 km start om 18.30 
De 5 km start om 19.15 
De 2,5 km start om 19.30 
De laatste avond verzamelen we op een punt op het 
industrieterrein in Andelst  zodat we met alle groepen 
tegelijk finishen. De kinderen krijgen daar ook een 
presentje. Hesjes kunnen na afloop worden ingeleverd 
bij de marsleiders en/of leden van de ouderraad. Als dat 
in alle drukte niet lukt, mag u ze ook na het weekend 
(gewassen) inleveren op school. 
De kinderen krijgen hun medaille maandag op school.  
We hopen op mooi weer en we gaan er natuurlijk weer 
een sportief en gezellig evenement van maken! 
Tot volgende week, 
Namens de ouderraad, Janine van den Kommer-Koppen (06 -  481 751 05); Wichert Koopman (06 - 
28 14 28 97)  
 
 

 

Jaarfeest, heeft u zich al opgegeven?   
 
De voorbereidingen voor het jaarfeest zijn in volle gang! 
Wanneer u zich nog niet heeft opgegeven voor deze geweldige 
happening, kunt u dat de komende week nog doen. U kunt de 
antwoordstrook inleveren bij de leerkracht van uw kind. En zoals 
u weet, helpende handen zijn welkom.  
Graag tot vrijdag 28 juni 2019!  

  

 

Bericht van het Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk kan u verder helpen! 

 
Het SMW is er speciaal voor uw kind en u als ouder op deze school. Wanneer het 
even niet zo lekker loopt, of wanneer u behoefte heeft aan iemand die met u en 
uw kind meekijkt, zijn wij er!  
 
Met bijvoorbeeld de volgende vragen kunt u bij ons terecht: “Mijn dochtertje kan zo 
driftig reageren, hoe ga ik daarmee om?”, “Wij gaan scheiden, hoe kan ik mijn 
kinderen zo goed mogelijk steunen?”, “Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, ik weet 
niet waar het door komt.”, “Ik zou graag wat minder vaak politieagent zijn thuis”. 
 
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een passende oplossing kunnen vinden. Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. 



Ik ben Angela Litjens, ervaren (school)maatschappelijk werker en ben op maandag, donderdag en 
vrijdag bereikbaar via alitjens@stmr.nl. 

 

mailto:alitjens@stmr.nl


 
 

Kindermiddag HPC    
 
Voor de tweede keer organiseren Rotary Club Midden-
Betuwe Valburg en het HPC een kindermiddag voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar oud.  Doel is om de kids 
een leuke, ontspannen middag te bezorgen waarin 
ruimte en tijd is voor sport en spel en waarbij daarnaast 
leuke demonstraties worden gegeven.  
Je kunt die middag  meedoen met koekjes bakken in de 
grootste schoolkeuken van de Betuwe, je kunt meedoen 
met volleybal, tafeltennis, voetbal en free run. 
Er is een goochelaar, je kunt op de rug van het Ziggy 

paard, je kunt plaatsnemen in de F1 Max Play Seat en  je een F1 –coureur voelen.  Onze brandweer 
uit Zetten geeft een demonstratie . 
Je kunt je huisdier meenemen voor een check door de dierenarts van Lingehoeve Zetten, je kunt 
ijzersmeden bij de echte smid van Andelst, graffiti tekenen en je kunt je laten schminken. Kortom, 
voor ieder wat wils! Je bent welkom op zaterdag 22 juni a.s. van 13.30 -17.00 uur.  Aan deze middag 
zijn geen kosten verbonden.  
 


