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Basisschool Dr. Landman
Kalender
06-05
Studiedag
Alle kinderen vrij
07-05
Eerste schooldag
na de meivakantie
07-05
MR-vergadering
15-05
Praktisch
verkeersexamen
groep 7

Beste ouders/ verzorgers,

20-05
Rijksmuseum
bezoek groep 6

Afgelopen dinsdag sloten de groepen 1-2 en groep 2-3 het thema circus af
met een heuse circusvoorstelling. De kinderen werkten een aantal weken hard
aan deze bijna professionele voorstelling. Alle acts van circusartiesten in een
echt circus kwamen voorbij. We zagen jongleurs, acrobaten, leeuwen, tijgers
en clowns. We waarderen de grote opkomst van ouders en andere opvoeders
enorm. We zijn blij dat u zo betrokken bent bij de ontwikkeling van uw zoon of
dochter. De voorstelling die u zag heeft veel meer inhoud dan op het eerste
gezicht te zien is.

24-05
Portfolio 2 mee naar
huis

De juffen bereiden een thema altijd zorgvuldig voor met elkaar. De
leerkrachten kiezen doelen die in een thema centraal staan en stemmen de
voorbereidende taal- en rekenactivtieiten hierop af. We bieden activiteiten
aan vanuit de visie dat kleuters zich ontwikkelen door spel en motorische
activiteiten.

28-05
Schoolreisje

We werken heel bewust thematisch in de kleuterbouw, omdat activiteiten dan
samenhang en meer betekenis voor de kleuters krijgen. Het is onderzocht dat
als bijvoorbeeld nieuwe woorden als ‘artiest en dompteur’ in samenhang
worden aangeboden deze beter door de kinderen opgenomen worden en
ook meer betekenis krijgen.

27-05
Landmandag

29-05
Studiedag
Alle kinderen vrij

30-05
Hemelvaart
Alle kinderen vrij
31-05
Dag na Hemelvaart
Alle kinderen vrij

Landmandag ‘Dans in school’
Op maandag 27 mei staat de jaarlijkse
Landmandag gepland. We hebben deze keer
‘Dans in school’ uitgenodigd om deze dag
samen met ons vorm te geven. Dans in school is
een organisatie die in één dag een dans
ontwikkelt en regisseert met de kinderen op
school. Alle kinderen werken in de ochtend en
het begin van de middag onder leiding van
professionele dansdocenten aan hun gedeelte van een dans. In de middag mogen ouders en andere
opvoeders naar de voorstelling komen kijken. Iedere groep heeft dan een stukje van de dans voorbereid.
Dus vindt u het leuk om te komen kijken, reserveer dan alvast in uw agenda: maandag 27 mei vanaf
ongeveer 14.15 uur in de grote gymzaal.
Uw kind heeft voor deze dag ook speciale kleding nodig. Bijv. een rood shirt of een blauwe broek. U hoort
tijdig via de leerkracht wat voor uw kind van toepassing is. Misschien hebben we per klas een aantal
hulpouders nodig. Hiervoor ontvangt u dan ook nog een oproep.

Nascholing tot kanjercoördinator
Vorige week zijn Imke, Kim Vugts en Lynn vd Bos naar het
kanjerinstituut in Almere gegaan om opgeleid te worden tot
kanjercoördinator. De training van de leerkrachten is voor dit
schooljaar afgerond. De implementatie van kanjertraining loopt
volgend jaar door en wordt aangestuurd door deze drie speciaal
opgeleide coördinatoren. Zij begeleiden de leerkrachten volgend
jaar in het geven van de lessen en geven verder vorm aan de
communicatie richting ouders en het implementatietraject. Als er
nieuwe leerkrachten op onze school komen werken gaan zij z.s.m. de opleiding tot kanjertrainer volgen. Zo
kan iedere leerkracht het gedachtegoed van kanjertraining zich eigen maken.

Opening natuurspeeltuin
Vorige week woensdag werd samen met de wethouder van onderwijs, Adriënne
Verschuren, het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de
natuurspeeltuin.
Groep 1-2b, groep 3-4a en groep 7 waren hierbij aanwezig. Na het graven van de
gaten en vervolgens het planten van twee knotwilgen konden de
werkzaamheden officieel beginnen.

Reminder: 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
conciërge 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.

Reminder: Betaling 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.

