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Basisschool Dr. Landman
Beste ouders/ verzorgers,
Vorige week donderdag heeft de Benoemings Advies Commissie
sollicitatiegesprekken gevoerd m.b.t. de vacature voor een nieuwe directeur.
Het waren heel fijne en prettige gesprekken. Met twee kandidaten is een
tweede gesprek gevoerd en vervolgens zijn referenties over hen opgevraagd.
We houden u op de hoogte.

Kalender
03-04
Grote rekendag
04-04
Theoretisch
verkeersexamen
groep 7
05-04
Raad van Toezicht
van Cadans Primair
bezoekt de school
12-04
Koningspelen
16-04
Afname Route 8
eindtoets groep 8
17-04
Poaseiere ophalen
19-04 om 12.30 uur
Start meivakantie

06-05
Studiedag
Alle kinderen vrij
07-05
Eerste schooldag na
de meivakantie
07-05
MR vergadering

Schoolreis
Het bedrag voor de schoolreis is voor ieder schooljaar vastgesteld op
€18,50. Een schoolreisje naar Toverland (vorig schooljaar) met bussen is
duurder dan €18,50 en een schoolreisje naar bijv. Duinoord of de Beekse
Bergen met auto's is goedkoper dan €18,50. In het schooljaar waarbij we
met auto's op pad gaan sparen we eigenlijk een gedeelte van de €18,50,
zodat we het schooljaar daarna met bussen naar bijv. Toverland kunnen
gaan.
Als uw kind een abonnement heeft op de Beekse Bergen dan hoeft u
voor uw kind maar €8,50 te betalen.
In de €18,50 is ook de entree van begeleidende ouders, leerkrachten, een ijsje en parkeermunten
opgenomen.
Hieronder nogmaals de brief die maandag aan u verstuurd is m.b.t. de betaling van het schoolreisje:
Het is bijna zover: het schoolreisje komt eraan! Dinsdag 28 mei beleven de groepen 1 t/m 8 een gezellige
dag in het avontuurlijke Safaripark Beekse Bergen.
De kinderen verzamelen, zoals op een normale schooldag, gewoon om 8.30 uur in de eigen klas. We
vertrekken om 9.30 uur vanaf school naar Safaripark Beekse Bergen. Daar worden wij om 16.30 uur weer
opgehaald en we verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn op school.
Wat moeten de kinderen meenemen op schoolreisje?
 Afhankelijk van het weer, warme of luchtige makkelijke
kleding en makkelijke schoenen (thuis al aan doen). Handig om
reservekleren mee te nemen
 Voldoende drinken, in hersluitbare beker of flesje i.v.m.
navullen
 Lunchpakket en tussendoortjes (de kinderen krijgen 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 (net zoals
voorgaande jaren). Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag over te maken voor maandag 15 april. Mocht u
niet de mogelijkheid hebben om het schoolreisje te betalen of een abonnement hebben bij de Beekse
Bergen, wilt u dan voor 15 april contact opnemen met de directie voor overleg.
€ 18,50 per kind (of meervoud daarvan bij deelname van meerdere kinderen uit een gezin)
Op bankrekeningnummer NL 38 RABO 0121 1915 59 ten name van basisschool Dr. Landman
Helvoirt onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind/kinderen + de groep waar
uw kind/kinderen zit(ten).

Het schoolreisje gaat altijd door, ook bij minder mooi weer. Mocht u nog vragen hebben over het
schoolreisje, dan kunt u daarvoor terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.

MR nieuws
Afgelopen dinsdag heeft er weer een MR-vergadering plaatsgevonden. Het eerste half uur was
gereserveerd voor het bespreken van de Cito-toetsresultaten van afgelopen januari op schoolniveau.
Omdat de Oudervereniging op dezelfde avond vergaderde, en enkele leden graag de presentatie bij
wilden wonen, hebben we dit eerste half uur gezamenlijk gehouden. Dit was erg fijn en zeker voor herhaling
vatbaar. Vervolgens is in de MR dezelfde informatie gedeeld over de sollictatiegesprekken met kandidaten
voor de functie van directeur van onze school, als u hierboven hebt kunnen lezen. De vorderingen en
toekomstplannen van de kwaliteitsteams binnen onze school zijn gedeeld en het vakantierooster is
voorgelegd voor advies. Zodra dit definitief is, komt het naar u toe.

Beweegroute Helvoirt
Wilt u ons helpen om na de winst in
Brabant ook de landelijke finale te
gaan winnen?
Mede dankzij vele stemmen werd de
'Beweegroute Helvoirt' winnaar van alle
Brabantse 'Kern met Pit' projecten. En
nu staan we op 30 maart in de finale
van 'Kern met Pit 2018' waarin we het
opnemen tegen de winnaars van de
andere 11 provincies. De landelijke
winnaar wordt bepaald door 50%
internetstemmen en 50% jurystemmen.
De hoofdprijs is € 3.000, de tweede prijs
€ 2.000 en de derde € 1.000.
Vanaf nu tot en met 27 maart kun je stemmen via www.kernmetpit.nl. Ga vervolgens naar 'Stem op je
favoriete project' en dan natuurlijk naar Noord-Brabant. Je ziet daar het filmpje dat we gemaakt hebben,
de link 'Beweegroute Helvoirt' naar nadere informatie over het ontstaan van de route en uiteraard de link
'STEMMEN".
Als het ons lukt om een prijs in de wacht te slepen, dan gaat dit geld naar de Natuurspeeltuin en / of de
Belevingstuin, projecten waar op dit moment in Helvoirt hard aan wordt gewerkt. Uiteraard kun je ons
helpen, niet alleen door jouw eigen stem, maar ook via stemmen uit jouw netwerk(en).
Mogen we op je rekenen?
Met hartelijke groet, ook namens Rob Mesman,
Edward de Vries

