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AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
LAMBERTUSSCHOOL
Wordt uw kind gedurende het schooljaar 2020-2021
vier jaar? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken om
uw kind in te schrijven zodat wij weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen en
hier bij de groepsindeling rekening mee kunnen houden.
Op onze website www.bs-stlambertus.nl kunt u alvast kennismaken met onze
school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u het inschrijfformulier. Wij willen u vragen om dit inschrijfformulier zo snel mogelijk bij ons in te leveren. U mag
dit in de brievenbus stoppen of mailen naar info@bs-stlambertus.nl. We nemen
vervolgens contact met u op voor een kennismakingsgesprek.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 1/5: om 19.00 uur Eucharistieviering. Om 19.45 uur Marialof (tot 20.15
uur) De intentie is voor: Thom van der Heijden en Ria van der Heijden-Lavrijsen
Mededelingen:
• De opbrengst van de Vastenactie is € 1.317,77.
• Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei openen we de meimaand op feestelijke
wijze met een Marialof, na de Mis van zaterdag om 19.00 uur in Netersel
en na de Mis van 11.00 uur op zondag in Bladel. In de rest van de
meimaand bidden we vóór de ochtendmissen op weekdagen het
Rozenkransgebed. In de weekends bidden we een tientje van de
Rozenkrans na de Mis.
• Het Petruswinkeltje in het parochiekantoor gaat in mei open. U kunt
boeken, beelden en devotionalia kopen. We hopen zo bij te dragen aan de
religieuze sfeer in de gezinnen. De openingstijden zijn van 9.00 tot 12.00
uur op werkdagen.
ONLINE WORKSHOP: SPRAAK- EN TAALONTWIKKELING EN SIGNALERING TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS) BIJ KINDEREN.
Op dinsdag 18 mei organiseert Bibliotheek De Kempen een workshop rondom
spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen.
Tijdens de workshop komen activerende oefeningen, korte blokjes theorie en
praktijkgerichte oefeningen voorbij. Deze zorgen voor bewustwording en effectieve
kennisoverdracht. Hierdoor worden (pedagogisch) professionals en ouders zich

bewust van het belang van vroeg signaleren van TOS en leren zij welke rol zij hier
zelf in kunnen vervullen.
Tos
Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis.
Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met
TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taalen spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
Kinderen met tos: • horen goed; • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam;
• hebben een normale intelligentie; • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden; • hebben moeite met de grammatica; • vinden omgaan met emoties lastig;
• hebben moeite met plannen.
Kentalis
De workshop wordt gegeven door Anneke Meeuwis, logopedist bij Kentalis.
Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn
of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking
hebben. Ze vinden het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving.
Reserveren
De avond is op dinsdag 18 mei gratis online te volgen vanaf 19.15 uur. Deze
voorlichting is ontwikkeld voor pedagogisch professionals uit de kinderopvang en
ouders. Ook andere professionals die werken met kinderen van 0-5 jaar kunnen
profiteren van deelname aan de workshop.
Reserveer je gratis ticket(s) via de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl
DODENHERDENKING.
PUUR Poporkest verzorgt wederom een alternatieve dodenherdenking op 4 mei.
Normaal gesproken neemt PUUR Poporkest op 4 mei deel aan de plechtigheden ter
gelegenheid van de dodenherdenking bij het monument tussen Bladel en Netersel.
Ook dit jaar gaat dat helaas niet door. Toch wil PUUR Poporkest dit belangrijke
moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal een groep leden, op 4 mei
om 19.58 u., op onderstaande locaties in Netersel, het taptoe signaal spelen en
daarna twee minuten stilte in acht nemen. De plaatsen waar het taptoesignaal zal
klinken zijn: 1. de Kiosk, 2. Kruising de Hoeve/Beemke, 3. Kruising de Hoeve/de
Horst/Pastoor van Moorseldreef, 4. Plein Beemke (t.h.v. huisnummer 63), 5.
Carolus Simplexplein op de brink, 6. Plein Schuttersweg (t.h.v. huisnummer 16),
7. Plein de Smis, 8. Kruising de Blikken/de Lei, 9. Kruising de Lei/Fons van der
Heijdenstraat (t.h.v. het kappelletje). Evenals vorig jaar nodigen wij alle inwoners
uit om vanaf hun eigen oprit deel te nemen aan deze bijzondere herdenking.
ASPERGES TE KOOP
Het seizoen is weer begonnen en ook dit jaar kunnen er asperges besteld worden bij
Carola Jansen (0625132897) en Luuk van de Sande (0616055695) op Hoekakker 8,
Netersel.
Carola en Luuk.

