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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.

______________________________________________________

Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek, waarin in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt.
De Week van de Lentekriebels loopt van 19 tot en met 23 maart 2018 en heeft
als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele
ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij
aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.
Ouders kunnen inspelen op seksuele en relationele vragen van kinderen. Voor
meer informatie kunt u ook op de site van De week van de Lentekriebels terecht.

Even voorstellen……
Mijn naam is Bart Bekker. Elke dinsdag loop ik stage op de Dr. Landmanschool. In
de ochtend bij groep 7 en in de middag bij groep 6/7. Deze stage is onderdeel
van een deeltijdopleiding aan de pabo in Tilburg. Dit is voor mij een omscholing,

1

Binnenkort:
28 maart
Paoseieren
ophalen
29 maart Grote
rekendag
30 maart
Studiedag

hiervoor was ik ontwerper. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om af te spreken met
vrienden, te lezen en hard te lopen. Al heb ik op dit moment niet veel tijd over
naast mijn studie en het opvoeden van mijn twee jonge dochters. Ik hoop u snel
eens te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Bart Bekker
Even voorstellen..
Mijn naam is Eva van de Pol, ik ben 25 jaar en woon in Tilburg. De komende
maanden loop ik stage bij juf Marja in groep 3/4. Op dit moment zit ik in de
afstudeerfase van de opleiding Pabo Verkorte Deeltijd, deze opleiding volg
ik aan de Fontys in Tilburg. Naast deze opleiding ben ik aan het werk als
psycholoog.
Op de Dr. Landman school hoop ik veel te mogen leren en mij verder te
ontwikkelen tot een goede leerkracht. Ik kijk uit naar een ﬁjne stagetijd met
groep 3/4!

Gevonden voorwerpen
We hebben na de winter periode heel wat sjaals, mutsen maar ook bekers en
sleutels in onze gevonden voorwerpen bak ontvangen. Graag z.s.m. ophalen.
Voor de meivakantie gaat alles wat nog over is naar het goede doel.
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Lekker lezen: vind snel je nieuwe
lievelingsverhaal.
Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website speciaal voor de jeugd. Bij de start
ligt de focus op 9-12 jaar. Kinderen uit die leeftijdscategorie vinden hier volop
inspiratie over lezen en informatieve content. Ook levert de website de kinderen
af op de goede plek voor het daadwerkelijk verkrijgen van een boek, een eboek of anders.
De website wordt geïntroduceerd met de campagne 'Meer sterke verhalen'.
Vier jongeren vertellen in hun eigen woorden hoe boeken hen inspireren en
nemen onze kinderen mee in hun enthousiasme.
Alle kinderen vanaf groep 5 zullen vandaag een postcard mee naar huis
krijgen. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op: primaonderwijs.nl/
jeugdbibliotheek.

PAASEIEREN OPHALEN 2018
Een oud volksgebruik uit de Goede Week, de week vóór Pasen, is het
inzamelen van eieren door de schoolgaande jeugd. Dit volksgebruik,
stammend uit 1685, bestaat voor zover bekend nog slechts in Haaren en
Helvoirt.
In Helvoirt gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van basisschool Dr.
Landman met fraai gesneden stokken, alle huizen langs om eieren op te halen
onder het zingen van het paaseierenlied. Bent u thuis dan zullen zij het liedje
voor u zingen en aan u dan de keuze om de kinderen eieren mee te geven, of
een donatie in de vorm van geld voor het goede doel.
Dit jaar wordt het opgehaalde geld geschonken aan projecten voor kinderen in
Zambia. Aan het einde van de tocht worden er een aantal eieren onder de
kinderen verdeeld. De overige eieren en het snoepgoed gaat naar de
voedselbank.
Dit jaar zullen de kinderen weer onder schooltijd langskomen op: woensdag 28
maart a.s. tussen 10.00u-12.30u. We proberen een zo groot mogelijk deel van Helvoirt te bereiken.
Vanwege het aantal kinderen lukt het ons niet om in alle straten te komen.
We komen langs in de volgende straten:
Achterstraat, Anton Coolenstraat, Anton van Duinkerkenstraat, Barbarastraat, Biestakkerstraat,
Bloeymanstraat, Breedveldstraat, Broekwal, Burg. v Rijswijkstraat, Burg. van de Hurkstraat, Burg.
Versterstraat, Catharinastraat, Dr. Hoekstraat, Dr. Landmanstraat, Dr. Van Oirschotstraat, Gijzel, Gijzelsestraat,
Gildehof, Hazelaar, Helvoirtsestraat, Hofpad, Jonge van Zwijnsbergenstraat, Jorisakkerstraat, Julianastraat,
Kastanjelaan, Kerkstraat, Lage driesstraat, Lijsterbes, Lindelaan, Louis de Bourbonstraat, Nieuwkuikseweg,
Oude Rijksweg, Paul Vlemmincxstraat, Poirterstraat, Schoorstraat, Schutsboom, Sint Nikolaasstraat,
Sintjanskruid, St. Jorisstraat, Tilburgstraat, Torenakker, Torenstraat, Udenhoutseweg, Valkenierstraat, van
Beringenstraat, van Grevenbroekstraat, Vogelkers, Weegbree, Zomereik, Vincent van Goghstraat,
Waterkwartier, Vendelstraat. Sterrennacht, Kloosterstraat en Martinipad.
Bent u niet thuis en wilt u toch graag eieren meegeven, zet ze dan bij de voordeur of regel iets met
de buren.
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