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Basisschool Dr. Landman
Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn
trots op hetgeen we samen voor elkaar weten te krijgen. Samen zijn we uniek.

Vanity en Koen (groep 6) waren uitgenodigd door de burgemeester bij het jaarlijkse
koningsschieten van het gilde Sint Joris in Helvoirt.

_____________________________________________________

Schoolbibliotheek
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is
een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval
van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de
zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin. De app is te downloaden in
de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel
uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze
kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e-book uit de
VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt
u op www.vakantiebieb.nl.
Instructieﬁlmpje
In het instructieﬁlmpje is stap voor stap te zien hoe u de app van de VakantieBieb
kan downloaden.
https://www.youtube.com/watch?v=fw70nLbtl0M&feature=youtu.be
De kinderen ontvangen ook allemaal een deurhanger met daarop informatie over
de VakantieBieb.
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Noteer op de
kalender:
volgend schooljaar
info- en
kanjertraining
avond op 13
september.

Schoolbibliotheek
Natuurlijk zijn er ook kinderen, die liever een echt boek meenemen op vakantie. Dat is ook mogelijk. De
schoolbibliotheek blijft tot de laatste schooldag open (van half 9 tot half 10) Wist u dat u ook zelf een boek
voor uw kind kan komen zoeken? U bent van harte welkom.
Nieuwe biebmedewerkers.
We zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor de schoolbieb volgend jaar. Een aantal vaste medewerkers
stopt, dus zoeken we versterking. We willen graag de schoolbibliotheek dagelijks openhouden. Hebt u dus
tijd om 1 uurtje (van half 9 tot half 10) in de week te komen helpen, laat het ons dan weten.
(henriette.vriens@skoh-haaren.nl)

Studiedagen schooljaar 2018-2019
De studiedagen voor volgende schooljaar zijn gepland. U kunt ze ook terug vinden op onze website.
woensdag 29 augustus
donderdag 6 december
woensdag 23 januari
maandag 6 mei
woensdag 29 mei
maandag 17 juni
Alle kinderen zijn de dagen vrij……..

Lokaalindeling 2018-2019
Lokaalindeling begane grond
Groep 1-2c
Groep 1-2b
Groep 1-2a

Lokaalindeling bovenverdieping
Groep 4-5

Groep 3-4b

Groep 3-4a

Leeg lokaal

Groep 2-3

Groep 7

Groep 7-8

Groep 8

Groep 5
Groep 6a
Groep 6b

Communie
De communicanten van dit jaar hebben met de verkoop van
polsbandjes geld ingezameld voor het goede doel: ‘de
Kanjerketting’. Hiermee hebben ze het mooie bedrag van

2

€ 329,10 ingezameld. Een prachtige opbrengst, waar de Vereniging Ouders,
Kinderen & Kanker heel blij mee is! Een mooie actie, waarmee de
communicanten hebben laten zien iets over te hebben voor een ander.

HelvoirThuis
Voordat óók het HelvoirThuis zomervakantie gaat vieren willen
we met jullie een aantal belangrijke afspraken maken.
• In de zomervakantie is het HelvoirThuis beperkt open.

Kinderen mogen natuurlijk spelen op het speelveld, maar
mogen niet naar binnen. We merken dat er op warme dagen vaak water
gehaald wordt, waterballonnen worden gevuld, naar de wc wordt gegaan. Dat
is niet de bedoeling.
• Onze toiletten zijn sowieso niet bedoeld als openbaar toilet. Onder schooltijd

gaan kinderen op school naar het toilet. Na schooltijd kan/mag dat niet in het
HelvoirThuis. Als je na schooltijd aan het spelen bent op het veld en je moet
naar de wc, dan ga je even naar huis (net als dat je bij een ander speeltuintje
aan het spelen bent).
Heb het er met elkaar over, dan weet iedereen wat de bedoeling is!
Fijne zomervakantie!
Groetjes van de vrijwilligers en medewerkers van het HelvoirThuis/stichting TinH

Schoolklimaat
In het beheerdersoverleg van 13 juni hebben we de optie van het plaatsen van
mobiele airco’s in de klassen met de gemeente besproken. Nu het de afgelopen
dagen opnieuw erg warm is geweest in ons land, heeft de gemeente voor de
klassen mobiele airco’s geleverd. De airco’s doen hun werk erg goed en zorgen
voor een lagere temperatuur in de klassen.
Het is een tijdelijke oplossing die ingezet wordt totdat het Comfortschool
systeem wat voor koelere/ frissere lucht moet zorgen en de koeling van de
vloeren naar behoren werkt. Om het Comfortschool systeem goed af te
stemmen zijn er op woensdag 27 juni metingen verricht. Het systeem is hier
vervolgens op aangepast, waardoor de starttemperatuur ’s morgens lager is en
dus minder hoog oploopt in de loop van de dag.
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Bieb nieuws:
Als je lekker wilt
lezen in de
vakantie zorg dan
dat je nog een
boek komt lenen.
We zijn speciaal
voor jullie de
laatste dagen nog
open.

