NIEUWSBRIEF 1

AUGUSTUS 2018

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

Kalender
29-08
Studiedag
30-08 & 31-08
Schoolfotograaf
13-09
Kennismakingsavon
d + informatieavond
Kanjertraining
17-09 t/m 21-09
Eerste ronde kindoudergesprekken

Welkom!
Het nieuwe schooljaar is gestart! We hopen dat u een fijne zomervakantie heeft
gehad en dat u van de vrije tijd samen met uw gezin heeft kunnen genieten.
Afgelopen maandag stonden 309 kinderen vol verwachting en enthousiasme voor
de schooldeur. Klaar voor een schooljaar vol met leren en ontdekken, zowel op
sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Het team is ook weer opgeladen en heeft
zin en energie om samen met u te werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren).
Deze eerste nieuwsbrief is een mooi moment om enkele afspraken opnieuw met u te
delen. De lessen starten elke dag om 08.30 uur. Het is de bedoeling dat alle kinderen
dan in de klas zitten en dat u afscheid heeft genomen. Als u uw kind na schooltijd
komt ophalen wilt u dan zoveel mogelijk op het schoolplein wachten en dit ook
doorgeven aan eventuele anderen die uw kind komen halen. Op deze manier
houden we het overzichtelijk voor de leerkrachten van de onderbouw die met hun
groep naar buiten komen en geen kinderen uit het oog willen verliezen. Hartelijk dank
voor uw medewerking.
De activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan weer vermeld op de kalender in het
Ouderportaal.
Mist u inloggegevens? Michelle Bosmans (michelle.bosmans@skoh-haaren.nl) helpt u
graag verder.
We verwelkomen enkele nieuwe teamleden op onze school. Danielle (groep 2-3),
Imke (groep 1-2a), Marieke (groep 7) en Susan (groep 5 en 7-8). Susan en Imke stellen
zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Marieke en Daniëlle in de volgende.

25-09
MR vergadering

Studiedagen 2018-2019 (reminder)
De studiedagen voor dit schooljaar zijn gepland.
U kunt ze ook terugvinden op onze website.
Woensdag 29 augustus 2018
Donderdag 6 december 2018
Woensdag 23 januari 2019
Maandag 6 mei 2019
Woensdag 29 mei 2019
Maandag 17 juni 2019
Alle kinderen zijn deze dagen vrij.

Kennismakingsavond en presentatie Kanjertraining (donderdag 13-09-2018)
Vorig schooljaar bent u geïnformeerd over de aanschaf van onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling: Kanjertraining. In de zomervakantie is het team tijdens een studiedag getraind in het geven van
de lessen kanjertraining. Op woensdag 29-08 staat de tweede trainingsdag van kanjertraining gepland. Alle
kinderen zijn dan vrij op deze studiedag. Op donderdag 13 september geeft trainer en pyscholoog: Erwin van
der Wal een presentatie over de inhoud van de lessen kanjertraining en de filosofie achter deze methode.
De presentatie wordt voor of na (afhankelijk van de groep van uw kind) het kennismakingsmoment met de
leerkracht gehouden. In de bijlage vindt u de uitnodiging en de tijden van het kennismakingsmoment met de
leerkracht(en) en de tijden van de presentatie van kanjertraining.
We hopen u op deze avond te mogen begroeten! Ook de diverse organisaties die nauw met ons samenwerken,
zoals de Kindertuin, MiniMAXI en de voetbalvereniging worden uitgenodigd.

Schoolfotograaf
Volgende week donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf op school foto’s maken van uw kind(eren). Er
worden groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt. We werken vanaf dit schooljaar samen met een nieuwe
fotograaf, omdat de vorige gestopt is met haar bedrijf. U ontvangt binnenkort een apart bericht van de
schoolfotograaf met nadere informatie.

Kind-oudergesprekken
Zoals u op de kalender kunt zien, staan de eerste kind-oudergesprekken gepland van 17 t/m 21 september. Bij
deze gesprekken zijn de kinderen ook aanwezig. Ook uw kind uit groep 1 of 2 mag hierbij aanwezig zijn. We
kiezen er heel bewust voor om al in het begin van het schooljaar de gesprekken te houden. Waarom? U kent
uw kind zo goed, dat wij daarvan willen profiteren. We willen graag kinderen en ouders nog beter leren kennen.
Wat heeft uw kind nodig? Wat zijn de talenten? Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat kunnen
we als leerkracht betekenen? Wat kunnen de ouders betekenen? Door gesprekken met de leerlingen erbij te
voeren, betrekken we hen ook actief bij hun eigen ontwikkeling en kunnen we gebruik maken van hun ideeën.
Natuurlijk is er ook door de leerkrachten een overdracht gedaan en is niet alle informatie nieuw. Toch kan er
veel veranderen en is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen helder te hebben. Het gesprek is dus eigenlijk
de start van de samenwerking dit schooljaar. Als we als kinderen, ouders en leerkrachten samenwerken, ontstaat
er een krachtige driehoek! Op maandag 10 september hangen de intekenlijsten bij de groepen.

Animo Streetdance & gym
Binnenkort starten wij weer met onze streetdance, ouderkindgym en gymlessen.
Net als vorig jaar bieden wij iedereen de kans om eens een
proefles te volgen. Dus…..heeft uw kind wellicht interesse in streetdance of gym of heeft u zelf (of opa/oma)
interesse in ouder-kindgym (voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar), dan kunt u in de maand september gratis
proeflessen volgen! Meld uw kind of uzelf dus vlug aan en doe 2 lessen gratis mee!
De lessen voor streetdance zijn op woensdag van 16.30 – 17.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur.
Ouder-kindgym is iedere maandagochtend van 09.30 – 10.15 uur.
Gymlessen staan gepland op dinsdagmiddag om 15.00 uur (groep 1-2), 16.00 uur (groep 3-4) en 17.00 uur (groep
5 en hoger). Tijden zijn onder voorbehoud!
Alle lessen worden gegeven in het HelvoirThuis.
Stuur voor meer informatie en aanmeldingen voor de streetdance-lessen een mail naar animohelvoirt@hotmail.com of bel naar 06-40722523. Woensdag 29 augustus starten de lessen weer!
Voor informatie en/of aanmeldingen voor gymlessen of de ouder-kindgym kunt u mailen naar animohelvoirt@hotmail.com of bellen naar 06-23433453. Maandag 27 augustus is de eerste ouder-kindgym en dinsdag
28 augustus starten de gymlessen.

Schoolmelk
Ook dit schooljaar kunt u uw kind aanmelden voor een schoolmelk-abonnement. Met een abonnement op
Schoolmelk krijgt uw kind op elke gewenste dag een pakje verse, koude melk in de schoolpauze. U sluit een
abonnement af, schoolmelk levert de melk tot in de koelkast en de school deelt de melk uit aan uw kind.
Aanmelden? www.iedereenfitopschool.nl
De voordelen van schoolmelk:
 Gekoeld en lekker
 Geen lekkende bekers
 Slechts 28 cent per pakje

Even voorstellen…
Imke van Baast
Mijn naam is Imke van Baast en ik ben dit schooljaar gestart in groep 1/2a. Op
de maandag, donderdag en vrijdag zullen jullie mij in deze klas kunnen
vinden. Naast deze dagen zal ik op de dinsdag en woensdag ook aanwezig
zijn op school om alle klassen te ondersteunen waar nodig.
Bijna iedere dag zal ik op de fiets naar school komen, want ik kom zelf uit
Haaren. In Haaren organiseer ik de kindervakantieweek mee en kun je mij
geregeld tegenkomen met een camera.
Naast het lesgeven vind ik het namelijk enorm leuk om te fotograferen. Ik heb
al een hele fijne start mogen maken op school en we gaan er samen met de
kinderen een mooi schooljaar van maken!
Mochten jullie nog vragen hebben, dan spreek mij gerust even aan of kom de
klas binnen.

Susan Fahrenfort-Scheuder
in deze eerste nieuwsbrief zal ik me (nog) even voorstellen. Mijn naam is Susan
Fahrenfort-Schreuder. Ik ben 39 jaar woon in Vught en ben de vrouw van John en
moeder van Lotte (11), Jasmijn (bijna 9) en Tessa (7).
Voor een aantal ouders ben ik een oude bekende, omdat ikzelf mijn laatste 3
basisschooljaren doorgebracht heb op de Dr. Landmanschool. Hoe leuk is het dan
om later, als je groot bent, weer op je oude (vernieuwde) school rond te lopen?!
Na de pabo heb ik een aantal jaren voor de klas gestaan. Daarna ben ik gestopt
met werken om thuis te zijn voor mijn kinderen. Tijdens die jaren thuis heb ik een
paar jaar een eigen bedrijfje gehad. Toen alle meiden op school zaten, begon het
werken met kinderen toch weer heel erg te kriebelen. In januari 2017 heb ik een
paar maanden een ziektevervanging gedaan in Aarle-Rixtel. Daarna ben ik gaan
kijken naar mogelijkheden wat dichter bij huis. De Dr.Landman leek me heel gezellig! En zo heb ik sinds november
van afgelopen jaar in verschillende klassen al met jullie kinderen mogen werken. Door dat invallen leer je de
school, collega’s en kinderen snel kennen. Extra leuk is het om hier dus oude bekenden tegen te komen.
Dit eerste half jaar vervang ik juf Marieke. Ik sta dan op de maandagen in groep 5 naast juf Angelique. Op
donderdag en vrijdag sta ik in groep 7/8 naast juf Hannelore. Ik heb er erg veel zin in! Mochten er vragen of
opmerkingen zijn, bent u natuurlijk altijd meer dan welkom!

