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.
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Groepsindeling 2018-2019
We willen u graag informeren over de formatie van de groepen in het nieuwe schooljaar. We hebben in positieve samenspraak met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) dit nieuwe formatieplaatje gemaakt.
We hebben extra ﬁnanciële middelen gekregen van het bestuur waardoor we komend schooljaar kunnen
starten met 13 groepen. We kunnen dankzij deze extra formatie kleinere groepen formeren in de onderbouw.
De groepen van 2018-2019:
1-2a

1-2b

1-2c

2-3

3-4a

3-4b

5

6a

6b

7

7-8

8

4-5

We formeren opnieuw een groep 2-3, omdat we de afgelopen schooljaren deze combinatiegroep met veel
plezier en voldoening op onze school hebben vormgegeven.
Dit past ook binnen onze visie op ‘goed onderwijs’ en daarnaast zien wij volop mogelijkheden om het spelen en leren van de kinderen te combineren en te ontwikkelen.
De nieuwe groep 2-3 van volgend schooljaar wordt als volgt samengesteld:
De kinderen die in de huidige groep 2 van de groepen 1-2 zitten worden in principe geplaatst in de 3 van
groep 2-3. Enkele kinderen die nu in groep 1 zitten en die volgend jaar naar groep 2 gaan worden in de 2
van de groep 2-3 geplaatst. De leerkracht van uw kind neemt daarover contact met u op.
Groep 2-3a en 2-3b gaan door naar volgend schooljaar in de huidige samenstelling naar groep 3-4a en
3-4b.
De overige groepen gaan ook door in de huidige samenstelling en worden dus niet gehusseld. We hebben
een mooi en krachtig formatieplaatje voor het komende schooljaar. We vertrouwen erop dat we hiermee
voor alle kinderen een heel ﬁjn nieuw schooljaar kunnen starten.
Op woensdag 20 juni ontvangen alle ouders de groepslijsten en dan wordt ook bekend welke leerkrachten de verschillende groepen gaan lesgeven.
Op vrijdag 29 juni, tijdens het doorschuifochtend (10.30 uur - 12.00 uur), gaan de kinderen kennismaken
met hun nieuwe groep en nieuwe leerkracht(en). Ook de kinderen die volgend schooljaar nieuw starten op
onze school worden dan uitgenodigd.
Heeft u nog vragen, dan kunt u deze vanzelfsprekend aan de leerkrachten stellen. Vragen op schoolniveau
beantwoorden Marieke Oomes en Mart van der Heijden graag voor u.
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Uitslag Route 8 Eindtoets groep 8
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag gekregen van de Route 8
Eindtoets.
Het landelijk gemiddelde voor de Route 8 Eindtoets is 206 en onze school heeft
een schoolgemiddelde behaald van 206,2. We hebben als school dus net iets boven het landelijk gemiddelde gescoord.
De onderwijsinspectie bepaalt daarnaast een ondergrens voor de score van de
Route 8 Eindtoets. Deze ondergrens is bepaald op 203,9. We scoren dus ruim boven de ondergrens van de onderwijsinspectie. Een mooie score waar we blij mee
zijn.
Een compliment voor alle kinderen en leerkrachten van groep 8, die de laatste
maanden hard hebben gewerkt om dit resultaat te behalen. We willen benadrukken dat het niet alleen om cijfers en scores gaat. Samenwerken, doorzettingsvermogen en kritisch denken zijn nog maar een paar aspecten die een belangrijke rol
spelen in de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn trots op onze groep 8. We zien
kinderen die over het algemeen sociaal met elkaar omgaan, hun eigen mening
geven, en zelfstandig werken aan opdrachten. Klaar om over een paar maanden
de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken.

Voorleeskampioen
Afgelopen woensdag heeft Thieme Kampen uit groep
8 meegedaan aan de landelijke ﬁnale van de voorleeswedstrijd. Hij heeft eerder in het jaar de voorleeswedstrijd van de provincie Noord-Brabant gewonnen
en vertegenwoordigde dus onze provincie in de landelijke ﬁnale.
Thieme heeft prachtig voorgelezen en de jury was lovend over de interactie die hij had met het publiek en
daarnaast wist hij een moeilijk stuk met erg veel tongbrekers op een heel goede manier voor te lezen. Dat is
een compliment waard. Helaas is hij niet in de prijzen
gevallen, maar wat zijn wij als school ontzettend trots op
onze Brabantse voorleeskampioen!

Naschoolse activiteit typecursus de
Typetuin gaat weer van start.
Zit je kind volgend jaar in groep 6, 7 of 8? Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een
goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter
kunnen spellen.
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Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee
de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: vrijdag 5 oktober 2018
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool Dr. Landman, Kloosterstraat 30 5268 AC HELVOIRT
*De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
*Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
*Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
*Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
*Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
*De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
*Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).
Prijs Cursus

Keuze-kor/ng

€ 175 Op/e 1:
Een jaar lang gra.s toegang tot Rekentuin, Taalzee en
Words & Birds t.w.v. €40,-. Je betaalt €175.

Op/e 2:
Of €15 kor.ng, je betaalt dan €160.

Gebruik promocode KORTING15 wanneer je kiest voor op.e 2.
Meer info op hRps://www.typetuin.nl/vroegboekac.e

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Inschrijven is een ﬂuitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl . Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje
aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of
013-5220579.

.

Trots op onze voetbalelftallen.
Super score en sportief
gespeeld!
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