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Basisschool Dr. Landman
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.

Jelle van de Hurk is winnaar van de social-media-stakingsactie.
Hij heeft ons team omgetoverd in het oranje leeuwinnen elftal
met als aanvoerder Mart. Hij ontving een ﬁlmbon voor twee
met popcorn!
________________________________________________________

Kanjertraining
Dit schooljaar heeft het kwaliteitsteam ‘Positief Schoolklimaat’ zich georiënteerd
op een nieuwe methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
Onze huidige methode ‘kracht van 8’ is aan vervanging toe. We hebben
verschillende methodes met elkaar vergeleken en hebben na een zorgvuldig
keuzeproces voor Kanjertraining gekozen.
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de
sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). U kunt
hierbij denken aan afname van probleemgedrag, alsmede een toename op
welbevinden en zelfwaardering. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een
positieve manier te handhaven in sociale omstandigheden. Onder het motto: wat
je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is
belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met ruzie, gezeur, ontkenning,
onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe
je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie
recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Binnenkort:

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect,
sociale redzaamheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

maandag 18 juni

Het team wordt in de laatste week van de zomervakantie middels een studiedag
getraind door trainers en psychologen van kanjertraining. Ook volgen in het
nieuwe schooljaar nog twee trainingsdagen (studiedagen). Daarnaast
organiseren we in samenwerking met kanjertraining een ouderavond op
donderdag 13 september om u als ouder te informeren over de werkwijze en
visie van kanjertraining. Deze avond valt samen met de algemene
informatieavond, zoals we die ieder jaar organiseren.
U kunt deze datum, 13 september alvast noteren in uw agenda.

Let op :
volgend schooljaar
info en
kanjertraining
avond op 13
september

meer informatie over de kanjertraining lezen? www.kanjertraining.nl
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studiedag, alle
leerlingen vrij

Schoolklimaat
Zoals afgesproken brengen wij u op de hoogte van de uitkomst van het Beheerdersoverleg van woensdag
13 juni m.b.t. het schoolklimaat. Aan tafel zaten de diverse betrokken partijen (gemeente Haaren,
HelvoirThuis, school, bestuur SKOH, ingenieursbureau en installatiebedrijf). Er is een goed en constructief
gesprek gevoerd waarin we onze zorgen (van school en ouders) heb geuit. De diverse betrokken partijen
voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk om het schoolklimaat te verbeteren voor de kinderen. We
merkten bij alle partijen welwillendheid om te komen tot een oplossing.
Het systeem dat voor luchtverversing moet zorgen (Comfortschool) doet zijn werk naar behoren. Het
ververst de lucht in het gebouw voldoende. De fabrieksinstellingen van dit systeem worden binnenkort
aangepast, zodat het systeem een tandje harder gaat werken, waardoor er ’s nachts meer koele lucht in het
gebouw wordt geblazen en ’s morgens de temperatuur in de school lager is.
De optie van het koelen van de vloeren is besproken en het vloerverwarmingssysteem wordt hiervoor
aangepast, zodat het in de zomer ook kan koelen. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur theoretisch gezien 5
graden lager kan worden in de lokalen, in de praktijk zal dat 3 graden zijn. Op warme dagen (en die zullen
we in Nederland in de toekomst vaker tegenkomen) is het overal warm, ook op andere scholen, bij
bedrijven en in huis. Men zal ook met dit gegeven moeten leren omgaan.
Er wordt op dit moment gekeken naar een geschikt moment om het systeem aan te passen. Betrokken
partijen hebben uitgesproken dit zo snel mogelijk te willen doen. Mocht het in de tussentijd weer warm
worden in Nederland dan heeft de gemeente toegezegd dat er tijdelijk mobiele airco’s zullen worden
geplaatst in de lokalen.
Het koelen van de vloeren, de aanpassing van het luchtverversingssysteem en de toezegging van de
plaatsing van mobiele airco’s door de gemeente geeft ons voldoende vertrouwen voor een beter
schoolklimaat voor kinderen en medewerkers op dit moment. Vanzelfsprekend kunt u erop vertrouwen dat
we het schoolklimaat blijven volgen en monitoren. Ook zal het regelmatig als agendapunt tijdens de
Medezeggenschapsvergaderingen besproken worden.

MR Nieuws + presentatie
Eindopbrengsten Cito toetsen
Op dinsdag 19 juni staat de laatste MR vergadering van dit schooljaar gepland.
Voorafgaand aan deze vergadering start om 18.30 uur de presentatie van de
Citoresultaten op schoolniveau. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Om 19.00 uur start de MR vergadering. We bespreken o.a. het schoolklimaat, het
tropenrooster, het formatieplaatje, de jaarplanning 2018-2019,
schoolontwikkelingen en we geven een vooruitblik naar volgend schooljaar. U
kunt de agenda alvast terugvinden op de website. Mocht u bij de vergadering
aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter (Suzanne van
der Heijden, suzanne@drukkerijformaat.nl) als toehoorder.

2

Bieb nieuws:
Als je lekker wilt
lezen in de
vakantie zorg dan
dat je nog een
boek komt lenen.
We zijn speciaal
de laatste week
nog open voor
jullie

Duurzame AVONDWANDEL4DAAGSE in Helvoirt
WANDEL MEE(R) OP 19-20-21 en 22 JUNI
De wandelavond4daagse van 2017 was een groot succes. Meer deelnemers dan ooit, meer
ondersteunende Helvoirtse ondernemers en medewerkers dan ooit en vooral perfect wandelweer. Dat
laatste kan de organisatie niet plannen. Voor de rest zorgt het team ervoor dat het een Helvoirtse sportieve
activiteit wordt om naar uit te zien.
in de bijlage meer informatie en aanmeldformulier

Wandeling met gids door Helvoirt
In verband met de ofﬁciële opening van het VVV – Van Gogh informatiepunt op vrijdag 22 juni wordt er 's
middags een dorpswandeling door Helvoirt georganiseerd. Deze wandeling is onder leiding van een gids
en leidt o.a. langs de ofﬁciële Van Gogh monumenten die Helvoirt rijk is. Vertrek is om 14:00 uur vanuit het
HelvoirThuis. De wandeling duurt ca. 1 ½ uur en de kosten hiervoor bedragen € 5,00 per persoon (speciaal
voor deze middag tegen gereduceerd tarief). Dit is inclusief een kopje kofﬁe of thee na aﬂoop in de
Huiskamer van het HelvoirThuis. Je kunt je hiervoor aanmelden bij het informatiepunt of via vvvvangogh@helvoirthuis.nl
Dit kan tot uiterlijk woensdag 20 juni. Vincent van Gogh speurtocht voor kinderen
Kinderen kunnen dezelfde route lopen, maar dan in de vorm van een speurtocht. Tijdens deze tocht maak
je opdrachten en verzamel je letters. En ondertussen kom je langs plekken die door Vincent van Gogh erg
geliefd waren. De start van de speurtocht is vanaf het VVV – Van Gogh informatiepunt in het HelvoirThuis.
De kosten bedragen € 2,50 per stuk. In verband met de ofﬁciële opening staat er op vrijdag 22 juni ranja en
iets lekkers klaar na aﬂoop.
Kun je niet op 22 juni? Deze speurtocht kan het hele jaar worden gelopen. Ook leuk om te doen in de
zomervakantie!

Big Band 4 Swing bestaat 20 jaar
….en dat gaan we op een passende manier vieren. Op 23 september 2018 organiseren wij een jazzfestival
(met als thema “Born to Big Band”) in de dorpskern van Haaren. Van 12-18 uur zullen verscheidene (big)
bands op vier locaties in Haaren hun swingende klanken laten horen. Hierbij willen wij, geheel in het thema,
ook de jeugd de gelegenheid bieden om hun muzikaliteit tentoon te spreiden. Gedurende drie repetities
op de woensdagavond met 4 Swing zullen deelnemers zich voorbereiden op een swingend optreden,
onder begeleiding van de professionele dirigent van de Big Band.
Speel je een instrument of kun je goed zingen, dan kun je jezelf via de website bigbandfourswing.nl of per
mail naar info@bigbandfourswing.nl voor 30 juni 2018 opgeven voor dit projectorkest.
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Ijsjes van de oudervereniging tijdens een tropenrooster-weekje. Heerlijk!
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