NIEUWSBRIEF 9

23 JANUARI 2018

Dr. Landmanschool
Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op hetgeen
wat we samen voor elkaar weten te krijgen. Samen zijn we uniek.

Carnaval
Alaaf! Het is binnenkort weer zover, carnaval. Wij vieren dit op school op vrijdag 9
februari. We hebben er zin in en willen er weer een gezellig feest van maken met
z’n allen. De kinderen mogen allemaal hun leukste verkleedkleren aantrekken.
Serpentines/ confetti/ spuitbussen en nep-wapens mogen thuis gelaten worden.
Aan het einde van de dag eten we met z’n allen een lekkere lunch op school, we
zijn wel gewoon om 12:30 uur klaar. Het fruithapje zoals op een normale dag
mag worden meegenomen, ook drinken voor de lunch mag extra worden
meegenomen.
Om allemaal alvast in de stemming te komen hebben we dit jaar leuke
vûrwermers.
Op woensdag 7 februari is het gekke haren dag en mogen de kinderen dus
allemaal met het meest gekke kapsel naar school komen.
Op donderdag 8 februari is het andersom dag en mogen de kinderen dus met
van alles andersom aan naar school toe komen.
We maken er weer een mooi feest van dit jaar!

Kind oudergesprekken
In de week van 19-23 FEBRUARI zijn de kind-oudergesprekken weer. We hebben
deze keer de donderdagavond beschikbaar gesteld voor ouders die niet
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overdag kunnen. Vanaf vrijdag 26 januari hangen de inschrijﬂijsten bij de klassen.

Cursus EHBO aan kinderen
Op donderdag 1 februari start de EHBO vereniging met een nieuwe cursus
EHBO aan kinderen. Deze toegankelijke en praktische cursus is voor iedereen die
graag wat meer wil weten over eerste hulp in het algemeen en bij kinderen in het
bijzonder. In de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
wondverzorging en verbanden, verslikking, reanimatie bij kinderen en baby’s. De
cursus
wordt gegeven volgens de richtlijnen van Het Oranje Kruis.
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus plaatsvinden op donderdag 1, 8, 22
februari en 1 maart.
Lestijden zijn van 19.30 uur – 21.30 uur.
Locatie: oude Dr. Landmanschool te Helvoirt.
Kosten: 45 euro.
U kunt zich aanmelden via ehbohelvoirt@gmail.com

Helvoirt doe mee: Ik Pas
Ik Pas is een uitdaging aangaan met jezelf; je drinkt een maand geen alcohol.
Ik Pas vraagt niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om het alcoholgebruik
even op pauze te zetten en te zien wat dit met je doet (bijv. je ﬁtter voelen, meer
energie hebben, misschien wat afvallen).
In 2017 hebben 11.000 mensen meegedaan, resultaten zijn dat na 6 maanden
bijna 70% minder drinkt dan voor Ik Pas
Ik Pas 2018 start op 14 februari (40 dagen) of 1 maart (30 dagen).
Meer info en aanmelden: www.ikpas.nl

Prinstallatie 2018
Op zondag 21 januari werden Prins Niels en Prinses Ise samen met Janske,
Franske, Joker, Reserve en de Raad van 11 ofﬁcieel geïnstalleerd. Ook de grote
groep JeugdRaadSupportersClub werd geïnstalleerd.
Vele Helvoirtse kinderen hebben hun talent kunnen laten zien op het podium.
Een liedje playbacken, een act opvoeren, live een liedje zingen of spelen. Rond
14.41 uur begon de ofﬁciële Prinstallatie, onder muzikale begeleiding van De
Keikes.
Groetjes, Bestuur KenderKarnaval
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