NIEUWSBRIEF

6 SEPTEMBER 2019

Basisschool Dr. Landman
Beste ouders/ verzorgers,
Wat een opkomst was er bij de informatieavond op 2 september! In
twee rondes zat de zaal behoorlijk vol. Mooi om te zien dat er zo’n
enorme betrokkenheid is hier in Helvoirt. Ik spreek uit ervaring als ik
zeg dat dit niet overal zo is.

Kalender

Afgelopen dinsdag heb ik ook kennis gemaakt met de
oudervereniging en ook hier zag ik weer diezelfde betrokkenheid.
Beetje bij beetje begin ik de school en het dorp beter te leren
kennen en daardoor wordt mijn goede gevoel bij mijn keuze voor
Helvoirt steeds weer bevestigd.
Na volgende week zitten de eerste vier weken erop en zal ik zoals
beloofd aan de leerkrachten mijn eerste bevindingen presenteren.
Ik zal dit ook samenvatten voor u als ouder en bijvoegen in de
volgende nieuwsbrief zodat u ook hiervan op de hoogte bent.

Met vriendelijke groet,

Maikel de la Cousine

Studiedagen
2019-2020
Woensdag
02 oktober 2019
Vrijdag
06 december 2019
Maandag
04 mei 2020
Vrijdag
26 juni 2020
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

De verzending van de nieuwsbrief
Hoe vaak?
Vanaf heden zal de nieuwsbrief eens in de drie weken verschijnen. Op deze
manier kunnen we hem beter vullen met relevante informatie. Mochten er in
die tussenligende periodes belangrijke nieuwsberichten komen die niet kunnen
wachten, dan sturen we deze natuurlijk gewoon naar u op via de mail.

Ophalen en brengen van de kinderen

Vakanties/ vrije
dagen
2019 – 2020
Herfstvakantie
12 oktober t/m 20
oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 05
januari

In de ochtend
We vragen u zoveel mogelijk de kinderen bij de voordeur af te zetten.
Dit om in de ochtend de piekdrukte een beetje in de hand te houden.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er een reden is waarom u mee
naar binnen komt en dat is natuurlijk gewoon mogelijk.

Carnavalsvakantie
22 februari t/m 01
maart

In de middag
Na school vragen we om buiten op het speelveld te wachten en
daarbij ruimte te laten voor de kinderen die naar buiten komen. Ook
hierbij geldt: als u na schooltijd naar binnen wilt komen om iets
tevragen of voor iets anders, kan dat natuurlijk altijd.

Meivakantie
18 april t/m 03 mei

De ouder- en kindgesprekken
Deze vinden plaats op 17, 18 en 19 september, waarbij er op 17
september ook in de avond gesprekken zullen plaatsvinden. Het kan
zijn dat u vanwege omstandigheden wordt benaderd door de
leerkracht voor een ander moment. We vragen hiervoor uw begrip.
Inschrijven kunt u vanaf a.s. maandag doen op twee centrale plekken
in de school: Op het raam van het kantoor van Maikel (groep 1 t/m 4)
en bovenaan de trap op de eerste deur rechts (5 t/m 8).
De gesprekken duren 15 minuten en uw kind is uiteraard ook welkom. In
dit gesprek kijken we vooruit naar het komende schooljaar en kunnen
verwachtingen over en weer worden uitgesproken.

Schoonmaak
Er hebben verschillende ouders zorgen geuit omtrent de kwaliteit van
de schoonmaak in de school. Deze zorgen heeft Maikel meegenomen
in een gesprek met het schoonmaakbedrijf. Als alle afspraken worden
nageleefd moet het snel beter worden.

2e Paasdag
13 april

Bevrijdingsdag
05 mei
Hemelvaart
21 mei
Dag na Hemelvaart
22 mei
2e Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 23 augustus

Koptelefoons
De koptelefoons voor aan de pc’s en tablets gaan er in een razend tempo doorheen waardoor
de kosten hiervan enorm groot worden. We volgen daarom het voorbeeld van veel collega
scholen en vragen om uw kind een koptelefoon voorzien van naam aan uw kind mee te geven
naar school. Het maakt niet uit wat voor een het is. Dit mag in-ear of over-ear zijn. Ook een oude
koptelefoon van een mobiele telefoon is helemaal prima. Wel graag eentje met snoer i.v.m. de
beperkte bluetooth voorzieningen.
Mocht dit een probleem voor u zijn, dan hebben we natuurlijk altijd nog wel wat koptelefoons
achter de hand.

Personeel
Een nieuwe gymdocent
Deze week is Gijs Deelen begonnen als gymdocent. Hij zal op dinsdag en donderdag de
gymlessen verzorgen aan de groepen 5 t/m 8. De eerste reacties van de kinderen zijn heel erg
positief omdat Gijs een mooie impuls geeft aan de kwaliteit van de gymlessen. In eerste instantie
gaan we dit voor een jaar uitproberen waarna we het uiteraard gaan evalueren.

Informatie m.b.t. 75 jaar vrijheid

Op 26 oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat Helvoirt werd bevrijd van de Duitse bezetters tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Evenals in de regio zal dit feit ook bij ons in Helvoirt worden herdacht. Aangezien er
op de werkelijke datum (26 oktober) al andere activiteiten in HelvoirThuis plaatsvinden hebben we gekozen
voor een week eerder, namelijk zaterdag 19 oktober a.s.
Vooral zijn we ontzettend blij met de medewerking van het personeel, maar vooral van de leerlingen van
de Dr. Landmanschool. De gehele week van 21 oktober zal dan op school in het teken staan van 75 jaar
Vrijheid. De groepen 3 en 4 gaan tekeningen maken over de oorlog of de bevrijding, de groepen 5 en 6
gaan gedichten maken en de groepen 7 en 8 gaan interviews afnemen bij mensen die de oorlog hebben
meegemaakt. Een aantal tekeningen, gedichten en verhalen zal worden gebundeld in een boekje.
De invullingen van de week zullen nog door de betreffende leerkrachten worden besproken in de klassen
en zullen waar nodig de kinderen meehelpen. Hierover zullen jullie zeker nog worden geïnformeerd.
We willen u nu alvast meedelen, dat op we zaterdag 19 oktober in HelvoirThuis een programma hebben
samengesteld, waar iedere inwoner van Helvoirt bij zou moeten zijn. Wilt u de avond bijwonen, dan zijn
vanaf vrijdag 6 september toegangskaarten verkrijgbaar bij HelvoirThuis en bij Slijterij Mitra. De kaarten
kosten slechts € 5,00 en is inclusief 1 consumptie. Weer er snel bij, want op is op!!!
Wilt u alvast meer weten, dan kunt u altijd contact opnemen met: Ans Beijens (0411-64377 of
06-15603532) of met Joseph Pennings (06-53760133). Ook juffrouw Saskia van groep 4 (coördinator cultuur) is
op de hoogte van een aantal zaken.

Werkgroep 75 jaar Vrijheid Helvoirt

Gun uw kind muziekonderwijs (reminder)
De gemeente Haaren stelt een jaarlijkse subsidie beschikbaar voor
muziekonderwijs. Wil uw kind op muziekles? U kunt dan een bedrag
van € 250,- aan subsidie ontvangen voor kinderen tussen de zeven en
achttien jaar. Het gaat dan over muziekonderwijs dat door een
muziekvereniging uit onze gemeente wordt aangeboden.
Hoe werkt het?
De muziekles wordt aangeboden door de muziekverenigingen. Ook
voor het instrument hebben de verenigingen regelingen. De subsidie
wordt in mindering gebracht op de factuur, die de
muziekverenigingen aan de ouders sturen.
Welzijnsfonds
Ouders met een beperkt inkomen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Welzijnsfonds. Dat
fonds keert voor kinderen een bedrag van € 290,- op jaarbasis uit, zodat uw kind mee kan doen aan
maatschappelijke activiteiten. De uitkering uit het Welzijnsfonds mag worden ingezet om het (resterende
bedrag van het) muziekonderwijs te betalen.
Meer informatie muziekonderwijs
Wilt u meer weten over het muziekonderwijs? Neem dan per e-mail contact op met de vereniging van uw
keuze of neem een kijkje op hun website.
Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
E-mail: info@harmoniekunstadelt.nl
Website: www.harmoniekunstadelt.nl
Wilt u meer weten over het Welzijnsfonds? Kijk dan op onze website www.haaren.nl/home/laag-inkomen

Aanbod typecursus (reminder)
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de
klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en
ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid
beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is
het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: woensdag 2 oktober 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool Dr. Landman
De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld uw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

