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Basisschool Dr. Landman
Beste ouders/ verzorgers,
Onlangs is Marieke Oomes, onze adjunct-directeur en leerkracht gevraagd
door ons bestuur, Cadans Primair, om tot het einde van het schooljaar een
zwangerschapsverlof in groep 2-3 op de Willibrordusschool in Esch te
vervullen. Marieke zou eigenlijk na haar eigen zwangerschapsverlof en
ouderschapsverlof eind maart terugkomen op onze school, maar we zetten
haar expertise m.b.t. groep 2-3 nu in op een collegaschool binnen onze
stichting. Na de zomervakantie start zij weer op onze school.

Kalender
12-04
Koningsspelen
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
15-05
Praktisch
verkeersexamen
groep 7
20-05
Rijksmuseum bezoek
groep 6
24-05
Portfolio 2 mee naar
huis
27-05
Landmandag
28-05
Schoolreisje
29-05
Studiedag
Alle kinderen vrij

Poaseiere ophalen op woensdag 17 april
Een oud volksgebruik uit de Goede Week, de
week vóór Pasen, is het inzamelen van eieren
door
de
schoolgaande
jeugd.
Dit
volksgebruik, stammend uit 1685, bestaat voor
zover bekend nog slechts in Haaren,
Cromvoirt en Helvoirt. Oorspronkelijk opgezet
om voor de schoolmeester eieren in te
zamelen om hem zo een extra zakcentje te
laten bijverdienen. Inmiddels is dat niet meer
nodig, maar als basisschool vinden we het
heel belangrijk om deze traditie en verbinding
met het dorp in ere te houden.
In Helvoirt gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van basisschool Dr. Landman met fraai gesneden
stokken, de huizen langs om eieren op te halen onder het zingen van het paaseierenlied. Bent u thuis dan
zullen zij het liedje voor u zingen en aan u dan de keuze om de kinderen eieren mee te geven of een
donatie te doen in de vorm van geld voor het goede doel. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor de nog
te realiseren natuurspeeltuin in Helvoirt en daarnaast wordt 1/3
van het opgehaalde geld besteed aan buitenspelmateriaal
voor de school. Aan het einde van de tocht worden er een
aantal eieren onder de kinderen verdeeld. De overige eieren
en het snoepgoed gaan naar de voedselbank.
Dit jaar zullen de kinderen weer onder schooltijd langskomen
op: woensdag 17 april a.s. tussen 10.00 uur en 12.30 uur. We
proberen een zo groot mogelijk deel va n Helvoirt te bereiken.
Vanwege het aantal kinderen lukt het ons niet om in alle
straten te komen.
We komen langs in de volgende straten: Achterstraat, Anton
Coolenstraat, Anton van Duinkerkenstraat, Barbarastraat, Biestakkerstraat, Bloeymanstraat, Breedveldstraat,
Broekwal, Burg. v Rijswijkstraat, Burg. van de Hurkstraat, Burg. Versterstraat, Catharinastraat, Dr. Hoekstraat,
Dr. Landmanstraat, Dr. Van Oirschotstraat, Gijzel, Gijzelsestraat, Gildehof, Hazelaar, Helvoirtsestraat, Hofpad,
de Jonge van Zwijnsbergenstraat, Jorisakkerstraat, Julianastraat, Kastanjelaan, Kerkstraat, Lage Driesstraat,
Lijsterbes, Lindelaan, Louis de Bourbonstraat, Nieuwkuikseweg, Oude Rijksweg, Paul Vlemmincxstraat,
Poirterstraat, Schoorstraat, de Schutsboom, Sint
Nikolaasstraat, Sint Janskruid, St. Jorisstraat,
Tilburgstraat,
Torenakker,
Torenstraat,
Udenhoutseweg,
Valkenierstraat,
van
Beringenstraat, van Grevenbroekstraat, Vogelkers,
Weegbree, Zomereik, Vincent van Goghstraat,
Waterkwartier,
Vendelstraat.
Sterrennacht,
Kloosterstraat en Martinipad, Van de Meerstraat,
Lange Pad, Lange akker, ’t Heike, Molenheike,
Raamse loop en Tochtakker.
Bent u niet thuis en wilt u toch graag eieren
meegeven, zet ze dan bij de voordeur of spreek
dat af met uw buren.

Amy van den Meerendonk 1e prijs schermtoernooi
Vorige week zaterdag heeft Amy uit groep 6b meegedaan met een internationaal toernooi "Autofactor
Bosch Open". In haar leeftijdscategorie moest ze het opnemen tegen Nederlandse, Franse, Duitse en
Cypriotische kinderen. In de halve finale versloeg ze een Frans jongetje met 10-6. Daarna mocht ze de
finale schermen tegen een jongen uit Cyprus. Deze won ze uiteindelijk ook met 10-6! Dus de eerste plek! We
zijn allemaal hartstikke trots op haar en nog belangrijker, ze is ook trots op zichzelf!

Schoolmelk
In het nieuwe schooljaar stoppen we als school met het
aanbieden van schoolmelk. Er zijn te weinig kinderen die er
gebruik van maken in verhouding tot het werk wat onze
concierge ermee heeft. Daarnaast gooien we met enige
regelmaat behoorlijk wat pakjes melk weg, omdat
kinderen ze niet opdrinken. We hebben contact gehad
met de leverancier en afgesproken dat we een natuurlijk
moment gebruiken om te stoppen. Dat is dus het nieuwe
schooljaar geworden.

Schoolreis
Bij deze een herinnering voor de ouders die het schoolreisgeld nog niet betaald hebben.
€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 SKOH onder vermelding van voor- en
achternaam van uw kind/kinderen + de groep waar uw kind/kinderen zit(ten).
Daarnaast nog wat aanvullende info m.b.t. de dag:
 Kinderen mogen deze dag geen telefoon mee naar school nemen.
 Kinderen worden natuurlijk actief begeleid gedurende de dag. Groep 6, 7 en 8 mogen echter los in het
park lopen. Het safaripark is en blijft een dierentuin, dus kinderen dienen zich aan de huisregels te
houden. Er geldt een eigen risico voor kinderen/ ouders, mochten kinderen toch onverhoopt dingen
doen die niet de bedoeling zijn.

