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Basisschool Dr. Landman
Kalender
20-05
Rijksmuseum bezoek
groep 6
22-05
Schoolvoetbal
toernooi groep 8
24-05
Portfolio 2
mee naar huis
27-05
Landmandag
28-05
Schoolreisje

Beste ouders/ verzorgers,
Op dit moment zijn we als team volop bezig met de groepsindeling en
leerlingverdeling van volgend schooljaar. ‘De formatie,’ zoals dat in
onderwijsland heet.
Zoals elk jaar is dit een heel zorgvuldig proces, waar we in januari al mee
starten. We denken met elkaar als team heel goed na over verschillende
zaken. Op de eerste plaats over het aantal groepen. Dit is afhankelijk van het
aantal leerlingen op school en het aantal nieuwe aanmeldingen. Daarnaast
bekijken we per groep hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt, en
of de sociale cohesie in de groep goed is. Het kan voorkomen dat we, gezien
sociaal-emotionele ontwikkeling, zorgzwaarte of andere redenen, het beter
vinden om de groep opnieuw in te delen. De indeling wordt door de
leerkrachten gemaakt in samenspraak met ib en directie.
Tot slot bekijken we welke leerkracht welke groep volgend jaar gaat
lesgeven. Hierbij proberen we rekening te houden met de voorkeur van
leerkrachten in leerjaar, werkdagen en eventueel duo-partner, omdat we
willen zorgen voor gelukkige leerkrachten en dus ook voor gelukkige klassen.
Daarnaast kijken we ook welke expertise leerkrachten hebben en welke
groep daar het best passend bij is en of er leerkrachten op een andere
school willen gaan werken en wie daar dan voor in de plaats op onze school
komt werken.
Zoals u begrijpt is het op een grote school, zoals de onze, elk jaar opnieuw
een hele puzzel, waarin we als team heel goed samenwerken. In de week
van 17 juni krijgt u de groepsindeling en de verdeling van leerkrachten van
volgend jaar. Nog even geduld dus.

29-05
Studiedag
Alle kinderen vrij
30-05
Hemelvaart
Alle kinderen vrij
31-05
Dag na Hemelvaart
Alle kinderen vrij
04-06
Start Cito toetsweken
10-06
2e pinksterdag
11-06 t/m 14-06
Schoolkamp groep 8
17-06
Studiedag
Alle kinderen vrij

Landmandag ‘Dans in school’
Maandag 27 mei is het weer Dr. Landmandag.
Deze dag staat in het teken van dans. Er
komen deze dag dansdocenten op school die
elke groep een stuk van een dans aan leren,
zodat we om 13.45 uur een spetterende
dansvoorstelling kunnen laten zien aan ouders.
Voor deze voorstelling gaan de kinderen 2x
oefenen voor de dans en 1x werken aan een
beeldende opdracht. De groepen hebben
allemaal een eigen thema en een daarbij
horende kledingsuggestie. Het zou leuk zijn als
het lukt de juiste kleding aan te doen tijdens de
Landmandag.
Kledingsuggesties
Groep 1/2a
Bloemen
Groep 1/2b
Cupcakes
Groep 1/2c
Groep 2/3
Groep 3/4 a
Groep 3/4 b
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7
Groep 7-8
Groep 8

Bloemen
Cadeaus
Koks
Koks
Geheim
Bediening
Schoonmakers
Schoonmakers
Versieren
Chique gasten
Bollywood

Kleding in roze en rood
Witte basis met vrolijke kleuren als accent. De kinderen mogen zich
versieren met glitters, kralen, stickers, enz.
Kleding in roze en rood
Rode kleding. De shirts mogen eventueel versierd worden met strikjes.
Witte kleding
Witte kleding
Vrolijke en feestelijke kleding in felle kleuren
Zwarte broek met een witte blouse of wit t-shirt
Blauwe Kleding en een oude (liefst gele) theedoek
Blauwe Kleding en een oude (liefst gele) theedoek
Vrolijke kleding, feestelijk!
Deftige kleding in zwart, zilver of goud
meiden: gekleurde kleding, armbandjes, enkel bandjes, rode stip op
voorhoofd en doeken om het bovenlichaam gebonden. Jongens: zwarte
broek en wit t-shirt.

Lunch
Daarnaast willen we op deze dag ook een feestelijke lunch organiseren. Deze lunch wordt door de
kinderen zelf geregeld. Op donderdag 23 mei krijgen de kinderen een gebaksdoos mee naar huis met
daarin de naam van een kind. Voor dit kind maakt zoon of dochter de lunch. Deze lunch kunt u in de
gebaksdoos de 27e weer mee naar school geven. Den hierbij aan broodjes, beleg en drinken. Op het
briefje met de naam staat ook of een kind ergens allergisch voor is of iets echt niet lust.
Dansvoorstelling
Op die middag geven de kinderen ook een dansvoorstelling waarbij ouders mogen komen kijken. De
afspraak is dat er per gezin maximaal 2 mensen mogen komen kijken. De dansvoorstelling is in de grote
gymzaal van het Helvoirthuis van 13.45 uur tot 14.45 uur

Hulp die dag
Voor deze dag kunnen we natuurlijk ook wat hulp gebruiken. In de verschillende groepen wordt er tijdens
de beeldende workshop slingers geknutseld die daarna in de gymzaal opgehangen mogen worden om zo
de zaal te versieren.
Als je het leuk vindt om mee te knutselen geef je dan even op bij Femke van de Ven
f.vandeven@cadansprimair.nl of bij de eigen leerkracht. Dan maakt Femke een verdeling maken van de
hulpouders. Het kan zijn dat u niet altijd bij uw eigen kind in de groep kunt knutselen, omdat niet iedereen
een slinger gaat maken maar voor ons is alle hulp welkom zijn.

‘Een Ode aan de Knuffel’
In de bijlage vind u een oproep voor een teken- en gedichtjeswedstrijd voor mijn boek "Een Ode aan de
Knuffel". Met de opbrengst van dit boek ga ik een creatief evenement organiseren voor kinderen die heel
erg gepest worden. De mooiste en meest ontroerende inzendingen zullen een plekje in het boek krijgen.
Hartelijk dank!
Groetjes,
Melvin (11) uit Esch
Peace by Melvin
www.peacebymelvin.com
www.facebook.com/peace.by.melvin
www.instagram.com/peacebymelvin/

Thema-avond ‘In gesprek met’ over verslaving

