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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.

Wij zijn trots op de voorleeskampioenen en
op onze winnaar Thieme!
_______________________________________________________

Schoolfotograaf 21 en 22 maart
HIPPESCHOOLFOTO.NL
Beste ouders,
Op woensdag 21 maart en donderdag 22 maart is HIPPESCHOOLFOTO op de
Dr. Landmanschool! Van alle kinderen worden meerdere foto’s gemaakt. We
zullen kort toelichten hoe een en ander in z’n werk gaat.
Individuele foto’s
We fotograferen de kinderen tegen een witte achtergrond staand tot de knie, er
wordt een portretfoto en een vierkante close-up foto gemaakt. In totaal krijgt u
de keuze uit drie foto’s per kind.
Broer zus foto’s
Van alle broertjes en zusjes die op school zitten, worden tijdens schooltijd
gezamenlijke foto’s gemaakt. We maken hierbij 2 verschillende foto’s per gezin:
een waarop de kinderen staan en een waarop de kinderen liggen.
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Studiedagen dit
schooljaar:
30 maart 2018
en
18 juni 2018
alle leerlingen
zijn dan hele
dag vrij!

Klassenfoto’s
Natuurlijk maken we ook per klas een foto. Het liefst doen we dit buiten. Als het
weer tegenzit, zullen we uitwijken naar een plek in school. We hebben een aantal
tips en verzoeken voor de kleding van de kinderen:
‣ Trek hem/haar het liefst iets aan wat lekker zit, wat hij/zij normaal ook draagt.
Hierin is de uitstraling vaak het meest ontspannen en krijg je de beste foto’s.
‣ Van broers en zussen samen maken wij onder andere een foto waarop de
kinderen liggen. Hiervoor is behalve een witte achtergrond ook een witte
ondergrond nodig. In verband met de witte ondergrond vragen wij de kinderen
om de schoenen uit te trekken. Wilt u als uw kinderen met blote voeten in
schoenen of slippers komen, graag een paar schone sokken meegeven die ze
aan kunnen doen als ze op de foto gaan? De sokken blijven buiten beeld, maar
helpen wel om de witte ondergrond zo lang mogelijk schoon te houden.
‣ Houdt er rekening mee dat uw kind op beiden dagen gefotografeerd kan
worden. Het kan gebeuren dat de individuele foto’s op een andere dag gemaakt
worden dan de broer zus foto’s en/of de klassenfoto’s.
De foto’s worden zodra ze klaar zijn online in een bestelgalerie getoond, waar u
zelf de keuze maakt welke foto u in welk formaat wilt bestellen. Daarnaast kunt u
kiezen of u de foto in kleur, zwart-wit of sepia wilt bestellen. Zodra de foto’s klaar
zijn, krijgt u via school een informatiebrief met alle benodigde gegevens.
De foto’s zijn beveiligd met een wachtwoord. Elke klas krijgt een eigen
wachtwoord. Als u niet wilt dat uw kind zichtbaar is voor andere ouders, wilt u dit
dan uiterlijk maandag 12 maart per email doorgeven aan Monique van de
Kerhof onder vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit
(monique@vandekerkhof.email)?
Er wordt dan gekeken naar een alternatieve manier om uw foto’s te bestellen.
Voor meer informatie over onze werkwijze kunt u ook kijken op onze website
www.hippeschoolfoto.nl.
Hartelijke groeten, Ingrid Bussemakers & Caroline Boogaard

Schaatsen in Helvoirt
Teun en Gieske van Helvert en Stan en Cas van der Heijden zijn op woensdag 22
november op bezoek geweest bij de Burgemeester. Zij hebben daar het idee
genoemd om een ijsbaan te realiseren voor de locale jeugd in Helvoirt. De
burgemeester stond erg open voor dit idee en een week later kwam dan ook
een ambtenaar bij de kinderen op bezoek om te vertellen dat de ijsbaan er
mocht komen
De komende dagen gaat het ﬂink vriezen vandaar dat vandaag, zaterdag 24
februari, de spreekwoordelijke daad bij het woord is gevoegd en is de
schaatsbaan gebouwd! De papa's van de bovengenoemde kinderen hebben de
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U kunt uw kind
elke dag
aanmelden.
Graag ook
broertjes en
zusjes z.s.m.
aanmelden.
We zijn weer
aan het
voorbereiden
voor schooljaar
2018-2019!

ijsbaan op de parkeerplaatsen achter de notenkraker gerealiseerd. Het weer
moet het nu verder afmaken. Wij verwachten dat de ijsbaan toegankelijk is vanaf
aanstaande dinsdag.
Woensdagmiddag en vrijdagmiddag willen Teun, Gieske, Stan en Cas gaan
disco schaatsen met alle kinderen uit Helvoirt gesteund door enkele locale
(horeca-)ondernemers.
Houd hiervoor FACEBOOK goed in de gaten!!!!
Met vriendelijke schaatsgroet!!!

WMK vragenlijsten
De afkorting WMK staat voor Werken Met Kwaliteit.
Een keer in de twee jaar onderzoekt elke school binnen SKOH de kwaliteit
van ons onderwijs. Dit doen we middels vragenlijsten aan leerlingen uit de
groepen 6, 7 en 8, leerkrachten en jullie als ouders. Daarom vragen wij jullie
medewerking aan dit kwaliteitsonderzoek. Hoe hoger de respons, hoe
betrouwbaarder de uitkomst. Met alle gegevens kunnen we het onderwijs
ontwikkelen waar nodig is. Daarnaast willen we graag continueren waar we
goed in zijn. De uitslag van dit complete onderzoek wordt uiteraard met
jullie gedeeld. Samen werken we zo aan een goede toekomst voor jullie
kind(eren)op onze school. Bij dit onderzoek gaat het om jullie beleving van
de gemiddelde leerkracht op onze school. Je vult de lijst dus maar één keer
in.
De vragenlijsten staan open van 1 maart tot 10 maart, de hoofdverzorger
krijgt hiervoor een uitnodigingsmail met daarin een link om de lijst in te vullen.
Uiteraard zijn de vragenlijsten anoniem voor zowel leerlingen uit de groepen 6,
7 en 8, leerkrachten en ouders. De leerlingen vullen ze op school in.
In de vragenlijst wordt gesproken over 'leraar', hiermee bedoelen we uiteraard
de vaste groepsleerkracht(en) van jullie kind(eren).
We zouden het erg op prijs stellen als jullie even de tijd nemen om hieraan mee
te werken.

Terugblik naar het carnavalsfeest op school
Vrijdag 9 februari de carnavalsochtend op school. Om 10.15 uur begon de
ofﬁciële opening met prins Niels en prinses Ise. De raad en natuurlijk de
jeugdsupportersraad, Janske en Franske en de joker.
Daarna een 4-tal optedens van de kinderen en als knaller de leerkrachten met
hun optreden. Na het hossen gingen de kinderen workshops volgen. De
ochtend eindigde met lekker friet eten met een knakworst. Hopelijk hebben
alle kinderen genoten van deze ochtend. Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de 2 cafetaria's in Helvoirt.

De Pieper en de Bolhoed die samen alle friet hebben gesponsord. En
de Coop voor de gesponsorde knakworsten. IEDEREEN BEDANKT.
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