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Basisschool Dr. Landman
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.

Groep 8b heeft maakt vandaag en morgen de
eindtoets.. Succes allemaal!
_________________________________________________

Koningsspelen vrijdag 20 april
Op vrijdag 20 april vinden de ac1viteiten rondom de jaarlijkse koningsspelen plaats.
Heel veel basisscholen in Nederland organiseren die dag de koningsspelen en ook onze
school doet mee. Dit jaar is het wel wat anders dan andere jaren. Er waren helaas geen
studenten van het ROC beschikbaar om voor ons de koningsspelen te organiseren. Dus de
samenwerking met de Franciscusschool uit Biezenmortel vervalt daardoor ook.
De koningsspelen zijn dit jaar op de voetbalvelden van de VV Helvoirt.
Koningsontbijt
We starten met z’n allen in onze eigen klas. We gaan dan gezamenlijk het koningsontbijt
eten op school. Hiervoor hebben de kinderen een bord en bestek nodig. Houd er ook
rekening mee dat het ontbijt niet heel uitgebreid is. Als uw kind allergieën heeJ, neem dan
even contact op met de eigen leerkracht zodat we daar een passende oplossing voor
kunnen bieden.
Fruit & drinken
Er wordt verwacht dat de kinderen een eigen fruit – pauze hapje mee nemen en wat te
drinken. Ook voldoende water voor bij het sporten en eventueel extra voor warm weer.
Denk ook aan zonnebrand!
Groep 4 t/m 8: Kleur shirt
De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 zijn opgedeeld in teams en spelen spellen
tegen elkaar. Het is ﬁjn als wij deze teams uit elkaar kunnen houden, daarom hebben we
elk team een kleur (oranje of wit) gegeven. Het is de bedoeling dat de kinderen dus ook in
die kleur shirt naar school komen. De kinderen zijn hier in de klas over geïnformeerd.
Weten de kinderen het niet meer dan kunt u terecht bij de eigen leerkracht.
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Binnenkort:
21 april - 4 mei
Meivakantie, alle
leerlingen vrij
10 en 11 mei
Hemelvaart, alle
leerlingen vrij
21 mei
Pinksteren, alle
leerlingen vrij

De kinderen van de groepen 1-2-3 kunnen zelf kiezen welke kleding ze dragen, maar oranje
is natuurlijk al1jd leuk bij de koningsspelen.
Verder wat betreJ de kleding is het ﬁjn als de kinderen al in hun sportouYit naar school
komen. Denk ook aan schoenen waarmee ze buiten mogen sporten.
We zijn om 12:15 weer terug op school en sluiten om 12:30 met onze eigen klas de dag af.
We rekenen op uw medewerking en we hopen op een gezellige dag voor iedereen.

Schoolreisje (herinnering)
Het is bijna zover: het schoolreisje komt eraan! Donderdag 17 mei beleven de
groepen 1 t/m 8 een gezellige dag in het magische Toverland.
De kinderen verzamelen, zoals op een normale schooldag, gewoon om 8.30 uur
in de eigen klas en de bussen gaan om 8.45 uur vanaf het Kerkplein rijden naar
Sevenum. We vertrekken vanuit Toverland om 16.00 uur en verwachten rond
17.30 uur weer terug te zijn op het Kerkplein in Helvoirt.
Wat moeten de kinderen meenemen op schoolreisje?
- Afhankelijk van het weer, warme of luchtige makkelijke kleding en makkelijke

schoenen (thuis al aandoen)
- Voldoende drinken, in hersluitbare beker of ﬂesje i.v.m. navullen bij warm weer.
- Lunchpakket en tussendoortjes (denk aan de gezonde snack)
- De kinderen krijgen, vanuit de OV, een ijsje.
- Jassen en rugzakken duidelijk voorzien van naam en groep.

Aan het schoolreisje zijn kosten verbonden. Het bedrag is
vastgesteld op € 18,50 per kind. Wij verzoeken u het bedrag
over te maken voor maandag 7 mei a.s.
Mocht u niet de mogelijkheid hebben om het geld te betalen, dan dient u voor
18 april contact op te nemen met de directie voor overleg. Het schoolreisje gaat
altijd door, ook bij minder mooi weer.
Mocht u nog vragen hebben over deze schoolreis, dan kunt u daarvoor terecht
bij de groepsleerkracht van uw kind. Wij wensen alle kinderen bij voorbaat een
heel plezierige dag toe met mooi weer!
Met vriendelijke groeten,
Team bs Dr. Landman en namens de Oudervereniging, Ruth van de Sande,
Miranda van Eeten en Mariska Wolfs.
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EU
Schoolfruit is
helaas bijna
ten einde!
Week 16 (tot
meivakantie)
is laatste
week.

In groepsverband leren typen: de Typetuin start
in oktober!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op vrijdag 5 oktober 2018 om 12:45 uur de klassikale
typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van onze ervaren
type-coaches, was nog nooit zo uitdagend. Schrijf je zoon/ dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven
voor 1 augustus een jaar lang toegang tot Rekentuin/ Taalzee en Words & Birds t.w.v. 40 euro. Of kies voor
15 euro korting met promotiecode korting15.
Meer info volgt direct na de meivakantie maar is ook alvast te vinden op www.typetuin.nl/vroegboekactie.
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Koningsdag in Helvoirt
Wij nodigen iedereen uit op vrijdag 27 april om aanwezig te zijn bij onderstaand programma:
08.00 uur: uithangen van de vlaggen
10.00 uur: gezamenlijk ﬁetsen versieren op kerkplein
11.00 uur: muzikale rondwandeling aangevoerd door harmonie Kunst Adelt gevolgd door
gilden, kinderen op versierde ﬁetsen en andere belangstellenden.
12.00 uur: kerkplein: deﬁlé en vendelgroet
13.30 uur: start middagprogramma op het kerkplein
16.00 uur: einde programma Koningsdag 2018 in Helvoirt
Wie mee wil komen helpen om de ﬁetsen te versieren is om 11.00 uur van harte welkom.
Wil je liever kijken naar de kinderen? Kom dan gezellig langs de route staan om te kijken en te zwaaien!
We ﬁetsen de volgende route:
Kastanjelaan richting Kerkplein, Kerkstraat, Bloeymanstraat, Tilburgstraat, Torenstraat, bij apotheek rechtsaf,
Broekwal, Vogelkers, rechtsaf Broekwal, rechtsaf Torenstraat, De Jonge v. Zwijnsbergenstraat, Vincent van
Goghplein, linksaf Achterstraat, rechtsaf St Jorisstraat, Catharinastraat, Gildehof, rechtsaf Vendelstraat,
linksaf Achterstraat, richting kerkplein.
Om 13.30 uur start het middagprogramma op het kerkplein met:
* Een diervriendelijke kinderboerderij waar alle kinderen kunnen komen knuffelen met diverse dieren.
Geiten, konijnen, eenden, lama’s, ezeltjes, ganzen, mini pony’s etc. lopen in een omheining vrij en mak
rond.
* Tevens kunnen de kinderen een ritje pony rijden.
* Een klimpalm voor kinderen vanaf 6 jaar en een springkussen voor kinderen tot 6 jaar
* Poffertjes en drinken zijn gratis voor de kinderen.
Wij zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die een rood/wit lint willen vasthouden tijdens de rondrit met de
versierde ﬁetsen. Hierdoor blijven de kinderen achter het lint ﬁetsen.
Wie durft deze uitdaging aan?? Dat horen we graag via comitehelvoirt@live.nl
Wij hopen op mooi weer we maken er een gezellige Koningsdag van.

Graag tot vrijdag 27 april, Koningsdag vier je in Helvoirt !
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