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Basisschool Dr. Landman

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

Beste ouders/ verzorgers,
Het is volop herfst in Helvoirt. De
blaadjes vallen, de dagen worden
korter en het wordt kouder. Ons leven
gaat zich meer en meer binnen
afspelen, gezellig samen op de bank
bij de verwarming of haard. Er komt
een heel sfeervolle tijd aan. Toch
werd afgelopen woensdag op het
schoolplein, in het bijzijn van veel
Helvoirtenaren (jong en oud) en
enkele wethouders, de beweegroute
geopend. Een route door Helvoirt die
uitnodigt tot bewegen. De officiële
opening werd verricht door onze
toppers uit groep 8 Anne en Neowa.

Zoals u weet van voorgaande jaren was het altijd erg lastig om voldoende
invallers te vinden als leerkrachten onverhoopt niet kunnen komen werken.
Dat is dit schooljaar nog steeds zo. Er is zelfs een schoolbestuur in Zaanstad dat
voor bepaalde groepen op bepaalde scholen overgegaan is op een
(tijdelijke) vierdaagse schoolweek.
Gelukkig zijn er op dit moment op onze school twee vaste invallers in dienst,
vertrouwde gezichten voor bijna alle kinderen op onze school. We zijn erg blij
met juf Femke en juf Henriëtte. Hun flexibiliteit en beschikbaarheid zorgen er
vaak voor dat we toch alle groepen les kunnen geven. Zij zijn bekend met het
reilen en zeilen op onze school en worden gezien als volwaardige teamleden.
Toch kan het zijn dat ook zij al ingezet zijn en we invallers uit een externe
invalpool moeten inhuren. Ieder jaar raakt ook deze invalpool op een
gegeven moment leeg. Het kan daarom voorkomen dat een groep verdeeld
wordt over de andere groepen. In uiterste gevallen kan het gebeuren dat we
een groep naar huis moeten sturen. Gelukkig gebeurt dat bijna niet en mocht
het toch voorkomen dan wordt u daar vooraf over geïnformeerd.
Mocht u zelf een lesbevoegdheid hebben en willen invallen, of mensen
kennen in uw naaste omgeving met een lesbevoegdheid die willen invallen,
dan komen wij graag in contact met u.
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Noteer alvast in uw agenda: schoolreisje & Landmandag
In de week van Hemelvaart (27 mei t/m 31 mei) hebben we een aantal bijzondere activiteiten gepland. De
kinderen gaan die week maar twee dagen naar school. We hebben er daarom voor gekozen om op
maandag de jaarlijkse Landmandag te plannen en op dinsdag het jaarlijkse schoolreisje. Op deze manier
benutten we een heel korte schoolweek zinvoller en houden we de overige schoolweken zoveel mogelijk
overzicht en rust in de school. T.z.t. ontvangt u meer informatie over de inhoud van deze twee dagen, maar
u kunt ze dus al wel vast in uw agenda noteren. Het zou ontzettend fijn zijn als we op deze dagen ook hulp
van ouders mogen krijgen die meegaan op schoolreis en kunnen ondersteunen tijdens de Landmandag.
T.z.t. komt daar een oproepje voor. Alvast hartelijk dank!
Maandag 27 mei
Dinsdag 28 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei

Landmandag
Schoolreisje
Studiedag, alle kinderen vrij
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Dag na Hemelvaart, alle kinderen vrij.

Niemand speelt de baas
We werken samen
(Maar papa, mama, de juf en de meester zijn wel de baas)

(Kanjerafspraak 3)

Nieuws vanuit de Oudervereniging
Vorige week donderdagavond stond de algemene ledenvergadering van de OV gepland. Het jaarverslag
van vorig schooljaar en de nieuwe begroting zijn te vinden op de website van de school.
De OV organiseert elk jaar opnieuw vele activiteiten samen met school. De kosten die bij de activiteiten
worden gemaakt worden gefinancierd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Neem bijvoorbeeld de grote
activiteit op 5 december. Dit is een groot feest voor alle groepen waar veel kosten aan zijn verbonden (zie
begroting op de website van school). Naast het grote sinterklaasfeest, organiseert de OV ook andere
activiteiten; kerst, carnaval, paoseieren ophalen, koningsspelen, schoolfotograaf, etc. Het jaarlijkse
vrijwillige bedrag per kind is net als afgelopen jaar vastgesteld op €20,- per kind. Deze maand krijg u een
brief mee over het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij hopen dat we op uw bijdrage kunnen
rekenen zodat de kinderen weer kunnen genieten van alle leuke activiteiten die nog gepland staan.
Alvast bedankt namens de Oudervereniging.

Talenten gezocht voor de Sinterklaas- en Kerstviering
Ieder schooljaar vormen we een koor en orkest van enthousiaste kinderen om de Sinterklaas- en Kerstviering
te openen. Hiervoor zijn we op zoek naar kinderen van groep 5 t/m 8, die het leuk vinden om te zingen of
een instrument bespelen. Max Verdoes (de dirigent) repeteert na schooltijd een aantal liedjes om deze
vervolgens bij de vieringen te laten horen. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun instrument regelen.
Interesse? Stuur vóór woensdag 7 november een mail naar: saskia.maas@skoh-haaren.nl. Ook horen
we graag of je komt zingen of een instrument komt bespelen. Wanneer alle aanmeldingen rond zijn,
ontvangt u informatie over de repetities.

Niemand lacht uit
We hebben samen plezier
(Kanjerafspraak 4)

Zie de maan schijnt door de bomen...
Het duurt nog even en dan is het Sinterklaastijd! Een spannende periode voor kinderen, maar ook heel erg
gezellig.
Binnenkort gaan we de school helemaal aankleden in het thema Sinterklaas, we spelen dat we Sint en Piet
zijn, pakken cadeautjes in, zingen heel veel Sinterklaasliedjes, varen in de stoomboot en zetten onze
schoen!
Ook wordt er natuurlijk veel geknutseld en versieren we de klas en school voor het Grote sinterklaasfeest op
woensdag 5 december. De sint-knutselochtend vindt plaats op woensdag 21 november. Info hierover volgt
later vanuit de groepsleerkracht(en).
Neem een schoen mee van uw zoon/dochter, want op vrijdag 23 november zetten wij onze schoen.
Op woensdag 5 december, als Sinterklaas ons een bezoek breng op onze school, beginnen alle groepen in
hun eigen klas. Sint en zijn pieten worden ontvangen in de gymzaal. Na de feestelijke opening van het
verjaardagsfeest van de Sint brengt hij een bezoek aan de groepen 1 t/m 5. Bij de groepen 5 t/m 8 komen
er een aantal pieten langs in de klas.
Wij hopen er samen met de Sint en zijn Pieten weer een geweldige dag van te maken.

Kerstvertelling in de St. Nicolaaskerk
Voor een kerstvertelling in de St.Nicolaaskerk op kerstavond 24 december zijn we, net zoals vorig jaar, op
zoek naar jongens en meisjes die het leuk vinden om te zingen, voor te lezen of verkleed te zijn en toneel te
spelen. Daarvoor is een verhaal geschreven dat verteld kan worden door 13 kinderen. We zijn daarom op
zoek naar kinderen die het leuk vinden om verkleed te zijn als: Jozef, Maria, koning, herder, waard, engel,
schaap, ezel en os.
Ook om het stukje muzikaal te ondersteunen zijn we op zoek naar kinderen die graag willen zingen in een
koortje. De kinderen komen vanuit school ongeveer 3 á 4 keer bij elkaar om te oefenen.
We hopen dat we net zoals vorig jaar een heel gezellige en leuke viering neer kunnen zetten.
Heb je interesse geef dit dan door aan.
Monique van Dorp 0654258902
Anneke Hageman 0619419711

Kenderkarnaval
De nieuwe Prinsengroep is afgelopen week in de groepen 8 bekend gemaakt. Ook dit jaar weer met vele
aanmeldingen en een mooie groep Jeugdraadsupporters! Wij zijn weer heel blij dat het kenderkarnaval
enorm succesvol is in Keiespellersdurp! Vele enthousiaste Keiespellers en Keiespellerinnekes hebben er zin in
om komend carnaval flink te gaan feesten!
Graag willen wij de groep aan jullie voorstellen:
Prins:
Savi van de Kamp
Prinses:
Eline van Esch
Franske:
Mees van Loosbroek
Janske:
Bibi Knook
Joker:
Lars van Wijk
Raad van Elf:
 Dennis van den Berg
 Anne van Oirschot
 Obaida Alasoma
 Ruben Traa
 Mick Kerkhof
 Gijs Burgmans
 Roos Beks
 Zoë den Brok
 Iris van Loon
 Pascalle Laurense
 Jimmy Kerkhof
 Reserve: Frederique de Groot
JeugdRaadSupportersClub:
Jurre van de Wiel, Tammy van Helderen, Lieve van de Kerkhof, Neowa Renjaan, Pim Muskens, Feline van de
Kerkhof, Sophie Admiraal, Freeke van Iersel, Lobke Busser, Rémon Slegers, Charlotte van Beek, Eva Smolders,
Mats van den Heuvel, Nina Hoppenbrouwers.
De prinsengroep en jeugdraadsupportersclub wordt officieel geprinstalleerd op zondag 20 januari 2019.
Alle kinderen van Helvoirt mogen meedoen aan deze Prinstallatie met een leuk dansje, playback, zang,
sketch, etc. Er kan al geoefend worden! Binnenkort geven wij meer informatie hierover.
Het thema 2019 van Kenderkarnaval is:
"ut plekt aon alle kaanten"
Alaaf!
Commissie KenderKarnaval Helvoirt

