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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.

Onze #voorleeskampioen van groep 7 en 8: Fleur!
Gefeliciteerd!

Kalender
05-12
Sinterklaas op school
06-12
Studiedag
Alle kinderen vrij
21-12
Kerstontbijt op school
om 08.00 uur!
22-12 t/m 06-01
Kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Onlangs heeft juf Ruth aangegeven samen met haar gezin een nieuwe
uitdaging aan te gaan in de Verenigde Staten. Dit betekent dat zij de school
en groep 1-2c na de kerstvakantie gaat verlaten. Hiermee komt een einde
aan vijf fijne jaren waarin zij voor onze school heeft gewerkt.
Hieronder vindt u een persoonlijk bericht van haar:
Beste ouders/verzorgers van groep 1-2c,
Vanwege het werk van mijn partner gaan wij naar Amerika verhuizen. Voor
ons een mooie uitdaging om een aantal jaren in het buitenland te wonen.
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren op school gewerkt. Het werk als juf
ga ik zeker missen! De komende weken ga ik extra genieten van het werken
met jullie kinderen, een gezellige afsluiting met de Sinterklaas- & Kerstperiode!
We zullen elkaar de komende weken nog zien. Alvast bedankt voor de fijne
samenwerking en het vertrouwen! Ik ga groep 1-2C missen!
Dit betekent dat we op zoek zijn gegaan naar een goede nieuwe leerkracht
voor de kinderen van groep 1-2c. Na intern overleg hebben we als nieuwe
leerkracht voor de kinderen van groep 1-2c gekozen voor juf Imke. Zij werkt al
in groep 1-2a (en als ondersteuner) bij ons op school en krijgt nu dus de
mogelijkheid om fulltime in de kleutergroepen les te geven. We kunnen er in
deze situatie en op dit moment gelukkig voor zorgen dat een redelijk
vertrouwd gezicht voor de kinderen van groep 1-2c de taken van juf Ruth kan
overnemen. Zo waarborgen we, zo goed mogelijk, continuïteit en veiligheid.
Natuurlijk laten we Ruth niet zomaar gaan. De klas en het team nemen later
op gepaste wijze afscheid van haar. We gaan Ruth met haar positiviteit en
energie missen in ons team…

07-01-2019
Eerste schooldag na
de kerstvakantie

Reminders:
27-05
Landmandag
28-05
Schoolreisje

Kerstontbijt 21 december
Op vrijdag 21 december houden we onze jaarlijkse
kerstviering in de groepen. Andere schooljaren was er op
donderdagavond altijd een kerstdiner. Dit schooljaar
vieren we Kerstmis op school in de vorm van een
kerstontbijt op vrijdag. Ook na het ontbijt wordt in de
klassen nog invulling gegeven aan de kerstgedachte.
Net zoals bij het oude kerstdiner mag ieder kind iets
lekkers meenemen om samen met klasgenoten op te
smullen. Hiervoor komen er binnenkort bij de deuren van
de lokalen lijsten te hangen waarop u kunt aangeven
wat u wilt maken. Meer informatie volgt binnenkort via
Klasbord.
De kinderen worden deze dag éénmalig om 08.00 uur op school verwacht.Dat betekent dus een keertje
wat vroeger opstaan. Het is dan nog donker buiten en dat zorgt voor extra sfeer en gezelligheid in de
klassen. De deuren zijn al om 07.45 uur open, zodat u een inlooptijd heeft. U wordt dan verwelkomd met
kerstliedjes, gespeeld door het schoolorkest. Om 08.00 uur start het ontbijt in de klassen.
Doordat de dag eerder start mogen de kinderen ook om 12.00 uur al opgehaald worden. De kinderen zijn
die dag dus een half uurtje eerder uit. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kind om 12.00 uur van
school te halen, dan zorgen wij voor opvang tot 12.30 uur. U mag dit zelf even doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.

Reminder: HSP Kids training
Er is weer mogelijkheid om deel te nemen aan de Hsp-kidstraining: een
training speciaal ontwikkeld voor (hoog)gevoelige kinderen uit groep 4
t/m groep 8. Een greep waar een hooggevoelig kind mee kan
worstelen:
“Ik voel me niet begrepen door leeftijdsgenootjes en daardoor voel ik
me vaak alleen”, “Ik word heel erg verdrietig als een ander kindje
verdrietig is en ik moet daar steeds aan denken”, “Ik voel me anders
dan anderen en daar heb ik last van”, “ik voel me verantwoordelijk als
de juf boos moet worden op de klas”, “ik heb heel veel last van drukke kinderen in de klas”.
De cursus omvat een telefonisch intakegesprek, 3 bijeenkomsten van 1,5 uur, het boekje “HSP-kidstraining”
en een afsluitend gesprek met ouders. De training is door mij ontwikkeld en bedoeld om beter om te gaan
met hooggevoeligheid (zonder er steeds de nadruk op te leggen), om met en van elkaar te leren en je
gevoeligheid als kracht in te kunnen zetten.
Heeft u een kind dat buiten de leeftijdscategorie valt, mailt u dan gerust. We kunnen dan samen bekijken
of er alsnog mogelijkheid is om deel te nemen. De kosten voor de training bedragen €125,-. De training
vindt onder schooltijd op school plaats op de volgende momenten:
 3 december 12.15 uur – 13.00 uur
 11 december 8.45 uur – 10.15 uur
 17 december 8.45 uur – 10.15 uur
Bij voldoende interesse kunnen er mogelijk twee groepen geformeerd worden (bovenbouw/onderbouw).
De maximale groepsgrootte is 6 kinderen.
Mocht u interesse hebben om uw kind te laten deelnemen, of heeft u vragen, wil ik u vragen om voor 28
november een mailtje te sturen naar info@glinsterkind.nl
Het is prettig als u de naam, leeftijd en groep van uw kind wilt vermelden.
Alvast hartelijk dank, Heidy Kerste

Beweegroute Helvoirt
Waar vinden we de route én de sportieve suggesties voor de 'Beweegroute
Helvoirt'?
Alle routes zijn te vinden in het HelvoirThuis achter de bar bij het logo van de
Beweegroute. Deze wel graag terugbrengen! Alle routes zijn ook te downloaden
via Helvoirt.net (op de homepage, klik op het logo) en via de websites van
Vereniging 55+ Helvoirt (www.55plushelvoirt.nl op de homepage onder
nieuwsitem 6) en het HelvoirThuis (www.helvoirthuis.nl onder sport en
beweegroute). U kunt de routes ook opvragen bij fysiotherapie Helvoirt,
Valkenierstraat 8B.

Festival of Foods
De gemeente Haaren organiseert op 8 december het Festival of Foods. Daarbij ligt de nadruk op duurzaam
lokaal eten en drinken. Er zijn leuke kinderactiviteiten en het belooft een gezellige, interessante, gezonde en
avontuurlijke happening te worden. Juist voor kinderen is er veel te beleven en te zien. Het is een mooie
manier voor hen om te leren waar voedsel vandaan komt en hoe we allemaal een bijdrage kunnen
leveren aan duurzaamheid. In de bijlage een flyer.

Reminder: 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

Reminder: Ga jij ook lekker mee Te Voet Te Veld voor de
Cliniclowns?
Te Voet Te Veld organiseert op zondag 30 december voor de achtendertigste
keer een winterwandeltocht in Helvoirt. De opbrengst ervan gaat naar de
CLINICLOWNS die zieke kinderen afleiding en plezier bezorgen.
Al het startgeld en de verkoop van chocolademelk, snert, glühwein, koffie en
thee gaat naar de Cliniclowns. Alle reden dus om de laatste zondag van 2018
voor
hen
Te
Voet
Te
Veld
te
gaan!
Op dinsdag 18 december komt er een ambassadeur van de Cliniclowns naar
basisschool Dr. Landman om te vertellen over het goede werk dat de Cliniclowns doen voor heel veel zieke
kinderen.
Datum:

Zondag 30 december 2018

Start:

Tussen 12.00 uur en 13.30 uur bij Harmoniezaal ‘De Notenkraker,’ Kastanjelaan 12, Helvoirt.

Afstanden:

4, 9 en 12 km.

Startgeld:

t/m 17 jaar €2,50, volwassenen €5,-

Inlichtingen:

06-10691311

