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Dr. Landmanschool
Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden trots op zijn. Wij zijn trots op hetgeen
wat we samen voor elkaar weten te krijgen. Samen zijn we uniek.

Carnaval voorpret:
Woensdag
Gekke haren dag
Donderdag
Andersom dag
Vrijdag
Carnaval

Doppers voor alle leerlingen van de
gemeente Haaren
Tijdens de leerlingenraad heeft de burgemeester van Haaren, Jeannette
Zwijnenburg, doppers uitgedeeld. Hiermee willen we alle kinderen van de
Landmanschool bedanken voor hun inzet tijdens de sponsorloop. Het geld dat
we hiermee hebben opgehaald gaat naar materiaal om buiten te spelen zoals de
beweegtuin . De doppers zijn mede geﬁnancierd uit het project Gewoon Gezond.

Is uw kind graag creatief bezig?
Dan is dit misschien ook wel iets voor uw kind.
Doordat onze zoon graag tekent zijn wij op zoek gegaan naar tekenlessen. Deze
waren nog niet te vinden in Helvoirt. Uiteindelijk zijn we bij Anita van Hout terecht
gekomen. Zij wiltl het graag voor, uitsluitend gemotiveerde kinderen, op gaan
pakken.
Ze wil deze kinderen 1 keer per maand op donderdag na school tijd les geven
op de Landmanschool. Er zullen maximaal 2 groepjes samengesteld worden van
6 kinderen. Op donderdag van 16.00u tot 17.00u voor kinderen uit groep 6/7/8.
De kosten zijn €12,50 per kind per les. U kunt uw kind bij mij opgeven, zodra er
een complete groep is start Anita. Graag opgeven via hannekevdcorput@live.nl,
vol = vol. Hopelijk tot ziens! Hanneke vd Corput (moeder van Julian uit gr 3).
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Studiedagen dit
schooljaar:
30 maart 2018
en
18 juni 2018
alle leerlingen
zijn dan hele
dag vrij!

Pedagogische klimaat op school
Onderwijs zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, vinden we het belangrijk dat
leerkrachten, medewerkers, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben,
open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben.
Afgelopen studiedag heeft het team zich gebogen over het pedagogisch klimaat
op de Landmanschool. Iedereen wordt geacht zich verantwoordelijk te voelen
voor dit klimaat en elkaar hier op aan te spreken.
Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed
functioneren van leerlingen en leerkrachten op school. Onze insteek is dat alle
kinderen zich veilig voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Wij
staan voor de kernwaarden Plezier, Veiligheid, Kwaliteit, Verantwoordelijkheid en
Eerlijkheid. We zijn in gesprek gegaan met elkaar over wat wij nodig hebben dat
kinderen en volwassenen omgaan met elkaar volgens de kernwaarden op school.
We willen ook dat onze leerkrachten met plezier naar school blijven gaan.
Tijdens onze studieochtend hebben we ons gebogen over de wijze waarop de
afspraken en regels gehandhaafd en gerespecteerd worden op de Landman. Bij
regels handhaven hoort helderheid in wat we verwachten. Wij scheppen
helderheid door voorbeeldgedrag van de leerkracht, door de afspraken
regelmatig met de leerlingen te bespreken en door tijd te maken om samen te
kijken of de afspraken nageleefd worden. We spreken ook de consequenties
door om de handhaving van de afspraken te versterken.
We hebben afspraken gemaakt als er wel grensoverschrijdend gedrag wordt
vertoond door kinderen of ouder/verzorger. Deze afspraken komen in het
Landman Veiligheidsprotocol. Deze afspraken zijn een aanvulling op al het
bestaande Veiligheidsplan van SKOH. De aanvulling van dit plan wordt na
bespreking met de MR nog geplaatst op onze website. Samen zijn we
verantwoordelijk. Wij verwachten ook van ouders en verzorgers dat zij zich
bewust zijn van hun voorbeeldrol en gedrag voor leven dat een bijdrage levert
aan een positief klimaat. Wij rekenen er ook op dat ouder en leerkracht
problemen eerlijk en direct kenbaar maken bij elkaar. Het klimaat op de
Landmanschool kunnen we alleen krachtiger maken in samenwerking met u. Dit
wordt het komende jaar voor ons een speerpunt omdat we ervaren dat dit nodig
is. U gaat dit merken en we houden u op de hoogte.
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Nieuwe
aanmeldingen
Willen ouders
van toekomstige
broertjes en/of
zusjes graag
zijn/haar kind
komen
aanmelden? Zo
hebben wij zicht
op instroom
voor de
komende jaren!

