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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.

____________________________________________________

Juf Sandra en juf Jolanda nemen
afscheid
Er zijn twee collega’s bij ons op school die een nieuwe keuze hebben gemaakt
om hun persoonlijke ambities anders in te vullen.
Jolanda Hendriks, groepsleerkracht van groep 5a, heeft in deze fase van haar
leven gekozen voor haar gezin. Hiermee komt een einde aan 8 ﬁjne jaren waarin
zij voor ons gewerkt heeft. Vandaag was haar laatste werkdag.
Sandra Verhoeven, groepsleerkracht van groep 8b, heeft een nieuwe baan in het
onderwijs. Ze gaat werken binnen de invalpool voor een stichting in Tilburg. Na
15 jaren op de Landman gewerkt te hebben, heeft zij zin in een nieuwe uitdaging.
Wij danken Sandra voor deze jaren en weten dat zij in haar nieuwe baan de
ervaring en expertise mee kan nemen die zij hier opgebouwd heeft.
We zullen beide collega’s missen en we wensen hen veel geluk met hun nieuwe
keuzes. De ouders en de kinderen van de groepen zijn al eerder geïnformeerd.
Wobke komt weer terug van haar zwangerschapsverlof en wordt de leerkracht in
groep 5a naast Petra.
Kim Vugts gaat een extra dag in groep 8 werken en onze intern begeleider Mart
van der Heijden neemt de vijfde dag voor zijn rekening.
Daarnaast had Sandra ook extra uren om het onderwijs voor meerbegaafde
kinderen op te zetten. Dit proces wordt doorgepakt door Eefke.

Binnenkort:
28 maart
Paaseieren ophalen
29 maart
Grote rekendag

Doekoe actie
Van maandag 19 maart t/m zondag 22 april is er weer een nieuwe Doekoe
scholenactie! Spaar mee en geef jouw Doekoe aan onze school zodat er sporten spelmaterialen voor de sportdag, de gymles of het schoolplein van gekocht
kunnen worden. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen meer gaan spelen,
sporten en bewegen. De school die de meeste Doekoe weet binnen te halen
wint dit bovendien een fantastisch Schoolplein 14!

Waar sparen we voor?
Na donatie van de Doekoe-munten maken we de balans op. Aan iedere
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30 maart
Studiedag:
alle leerlingen vrij
1 april
2e Paasdag; alle
leerlingen vrij

deelnemende school keren we een bedrag uit dat besteed mag worden aan
sport- en spelmaterialen. Hierbij kun je denken aan voetballen, klossen,
tafeltennisbatjes, stoepkrijt en nog veel meer!

Gezond beleid (ook tijdens trakteren)
Op school proberen we zoveel mogelijk gezond beleid te organiseren. We doen
daarom ook mee met EU Schoolfruit en vragen aan u dat de kinderen een
gezonde boterham in de pauze meenemen.
We zien helaas steeds meer dat de traktaties hier niet bij passen. Veel en
ongezonde traktaties komen de school binnen. Zou u als ouder hier ook
proberen rekening mee te houden? Wilt u ideetjes? http://
www.gezondtrakteren.nl/#

Stem mee voor het leukste
kinderboek 2018
De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De
jury bestaat uit alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Daarmee is de Nederlandse
Kinderjury de grootse publieksprijs van Nederland.
Ook onze kinderen van de dr. Landmanschool mogen mee stemmen. In de
bibliotheek liggen stemkaarten en staat de stembus. In de kidsweek krant staan
de boeken waar we op mogen stemmen.
Ga lekker lezen en dan stemmen!!!

Cursus EHBO aan kinderen!
Op maandagavond 7 mei 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 maandag 7, 14, 28
mei en 4 juni.
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
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EU
Schoolfruit is
helaas bijna
ten einde!
Week 16 (tot
meivakantie)
is laatste
week.

