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INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN LAMBERTUSSCHOOL NETERSEL
Helaas kan onze Open avond en het aanmelden van nieuwe
leerlingen i.v.m. Covid-19 niet doorgaan.
Wordt uw kind gedurende het schooljaar 2021-2022 vier
jaar? Dan willen we u vragen om uw kind nu al in te schrijven. Via onze website (www.bs-stlambertus.nl) kunt u alvast een klein beetje
kennismaken met de school en onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u het
inschrijfformulier. Wilt u het inschrijfformulier, vóór 1 april 2021, bij ons inleveren? U mag het in de brievenbus van de school stoppen of mailen naar info@bsstlambertus.nl
De leerkrachten van groep 1-2 zullen dan een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek.
VASTENACTIE 2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST
Nog een voorbeeldproject
In het noorden van Burkina Faso, dat voornamelijk uit woestijngebied bestaat, is
slechts drie maanden per jaar landbouw mogelijk. Armoede en werkloosheid gaan
er hand in hand. Voor jonge mensen zijn hier nauwelijks kansen, waardoor ze al
snel het stempel ‘probleemjongeren’ krijgen.
In samenwerking met de Franciscaner broeders heeft de parochie St. Paul de Korsimoro een centrum voor beroepsopleidingen opgericht. Kansarme jongeren worden hier opgeleid tot houtbewerker, metaalbewerker of metselaar. Een deel van de
afgestudeerden vindt een baan in de stad; anderen willen graag een eigen bedrijfje
beginnen in hun dorp van herkomst.
De parochie wil hen hierbij helpen. Vanuit een fonds ontvangen nu vijftien jongeren een starterslening om een werkplaats op te zetten. Daar kunnen zij op hun beurt
andere jongeren uit het dorp werk en een opleiding bieden.
Wanneer de leningen zijn afgelost, wordt het geld gebruikt voor nieuwe afgestudeerde studenten.
(U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag)
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 13/3: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het heil van de parochie.
Mededelingen:
• Zaterdag 13 maart wordt na de Mis van 19.00 uur in Hoogeloon de film
vertoond die hoort bij ons vastenproject.
• Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van St. Jozef. Daarom

•

nodigen we u uit om op het Hoogfeest van St. Jozef, vrijdag 19 maart,
naar een speciale viering te komen in de kerk van Bladel om 19.00 uur. Er
zullen tafels in de kerk staan waarop mensen een beeldje van St. Jozef
kunnen plaatsen dat gezegend zal worden. We sluiten de avond af met een
Lof ter ere van St. Jozef.

MEDIA UKKIE DAGEN BIJ DE BIBLIOTHEEK
Jonge kinderen weten de weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. Ze
swipen op de tablet of smartphone zo naar hun favoriete filmpje of app. Kinderen
beleven hier veel plezier aan en voor ouders geeft het af en toe een momentje voor
zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om er wijs mee om
te gaan en begeleiding van ouders en verzorgers is nodig. Daar krijgen ouders
tijdens de Media Ukkie Dagen, van 26 maart t/m 2 april, volop tips en advies
over.
Webinar Mediaopvoeding van Denise Bontje
In dit webinar voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten staat mediaopvoeding en bewust mediagebruik met jonge kinderen centraal. Denise
Bontje neemt je mee in de wereld van het jonge kind en laat je zien hoe je media bewust en in balans kunt inzetten. Thuis en op de groep. Deze online lezing
is op dinsdag 30 maart om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek De Kempen.
Online Inloop consult BoekStart
Voor vragen over mediagebruik en leesbevordering bij jonge kinderen kun je
terecht bij het gratis online inloopspreekuur van de BoekStart-coach. Zij helpt je bij
uitdagingen, geeft tips, luistert en gaat samen met jou op zoek naar passende
boeken en verantwoorde apps. De online inloopuren zijn op maandagmiddag 29
maart van 16.00 tot 17.00 uur en op woensdagmiddag 31 maart van 15.00 tot 16.00
uur.
BoekStart is een programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken
laat genieten. Ouders krijgen, als hun baby ongeveer 3 maanden is, via het consultatiebureau een speciale waardebon voor het BoekStartkoffertje. Met deze bon kun
je bij jouw lokale bibliotheekvestiging van Bibliotheek De Kempen je kindje gratis
lid maken en een gratis BoekStart-koffertje ophalen. Ook nu Bibliotheken gesloten
zijn kun je dit koffertje ophalen. Extra leuk is dat je het schattige vogeltje Coco
cadeau krijgt. De knuffeltjes worden uitgereikt zo lang de voorraad strekt. Wanneer
je de BoekStart-bon hebt ontvangen en je deze graag wilt inwisselen, kun je via
email een afspraak maken met je lokale bibliotheekvestiging.
Kijk voor meer tips om aan de slag te gaan met mediagebruik en meer informatie
over de activiteiten op http://bibliotheekdekempen.nl/mediaukkiedagen.

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 20 MAART A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 15 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN
AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

