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SEPTEMBER 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
17-09 t/m 21-09
Eerste ronde kindoudergesprekken
26-09
MR vergadering
13-10 t/m 21-10
Herfstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,
Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 2 met daarin o.a. informatie over
de eerste MR vergadering en informatie over de taakverdeling op
school.
Het schooljaar is inmiddels enkele weken oud, kinderen en leerkrachten
hebben opnieuw het ritme van ‘het naar school gaan’ opgepakt. Het
wordt alweer wat kouder overdag en ’s avonds is het al wat vroeger
donker, de herfst komt eraan…
De periode tot de herfstvakantie is vooral een vormende fase in het
schooljaar. Regels, afspraken en werkwijzen worden besproken en
bepaald door de leerkrachten. Kinderen zoeken ook grenzen op in
deze fase. Ze zijn gewend om niet zoveel te 'moeten' in de
zomervakantie. Wordt de structuur in een klas in deze fase goed
neergezet dan kunnen de klas en de juf daar de rest van het jaar op
bouwen.

Taakverdeling
Nu het schooljaar enkele weken oud is informeren wij u opnieuw over de taakverdeling op IB- en
directieniveau.
Onze directeur, Winet, is voorlopig nog afwezig. In de volgende nieuwsbrief vindt u een persoonlijk stukje
van haar aan alle ouders en kinderen.
Mart van der Heijden blijft haar taken waarnemen als interim-directeur. Zijn taken als intern begeleider zijn
gedeeltelijk overgenomen door leerlingbegeleider Eefke Brandwijk en door interim-intern begeleider Sandra
Verhoeven. Sandra houdt zich vooral bezig met de coaching van leerkrachten, het begeleiden van de
leerkrachten in klassenmanagement en didactische/ pedagogische vaardigheden. Eefke richt zich met
name op het stukje leerlingenzorg en de begeleiding van kinderen met een ondersteuningsarrangement.
Mart blijft verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken m.b.t. de taken van de intern begeleider. Sandra
richt zich niet op de contacten met ouders, daarvoor kunt u terecht bij Mart en eventueel bij Eefke. Daarbij
blijft het zo dat de oudercontacten eerst via de groepsleerkrachten verlopen en de leerkrachten ook bij de
gesprekken aanwezig zijn.

Iedereen kan alles, je hoeft het alleen maar te leren.
(Juno, 5 jaar, uit ‘Omdenken’)

Bericht van de Communiewerkgroep
Vóór de zomervakantie is een inventarisatie gedaan welke kinderen van de huidige groepen 3 en 4 in
2019/2020 hun Communie willen gaan doen. Hieruit is gebleken dat het overgrote deel van de toekomstige
communicanten dit jaar pas in groep 3 zit. Bovendien is het totale aantal communicanten te klein om
zowel in 2019 als in 2020 een Communie viering te organiseren. Om die reden is besloten om in 2019 geen
Communie viering te organiseren. Dat betekent dat de kinderen die nu in groep 3 resp. 4 zitten en nog niet
hun Communie hebben gedaan, aan het begin van schooljaar 2019/2020 een aanmeldingsformulier zullen
ontvangen. In het voorjaar van 2020 zullen dan de Communie voorbereidingen plaatsvinden, afgesloten
met een Communie viering.

Met vriendelijke groet,
De Communiewerkgroep
Corina van der Loo, Birgit Ermes, Sandra Rademaker en Rianne Rypma

Cursus typen
In de bijlage vindt u een aanbod van de typetuin. U kunt uw kind aanmelden voor deze cursus via
www.typetuin.nl

MR nieuws
Op woensdag 26 september staat om 19.00 uur de eerste MR vergadering van dit schooljaar gepland. Op
de agenda staat o.a. de evaluatie van het tropenrooster en de stand van zaken m.b.t. het schoolklimaat.
Ook worden deze eerste vergadering de speerpunten voor dit schooljaar besproken.
U kunt als toehoorder een MR vergadering bijwonen. U kunt ook spreektijd aanvragen. Wilt u een
vergadering bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij de voorzitter van de MR: Suzanne van der Heijden, via
suzanne@drukkerijformaat.nl. De agenda en goedgekeurde notulen van de MR vergaderingen kunt u
terugvinden op de website.

Even voorstellen, ronde 2…
Wellicht heeft u mij de afgelopen weken al wel gezien in de gangen van de school of
buiten op het plein. In deze nieuwsbrief stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is
Daniëlle Verstijnen – Roovers en samen met juf Tessa, sta ik dit schooljaar aan het roer
van groep 2-3. Ik ben daar op maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben 37 jaar en
samen met mijn man Ronald en onze twee kinderen, Pleun(6) en Noud (4), woon ik in
Haaren. De afgelopen 15 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de Vlinderboom in
Loon op Zand, waar ik veel kennis en ervaring heb opgedaan. Na zo’n lange periode
werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. En die heb ik gevonden op de Landmanschool! Ik hoop
hier mijn kennis en ervaring te mogen delen met bedreven collega's en enthousiaste leerlingen en
daarnaast zelf te mogen leren van én met hen.

Ik ga deze nieuwe uitdaging dan ook met veel

enthousiasme aan. Heeft u vragen of opmerkingen, wees dan van harte welkom in onze klas.
Een zonnige groet, Daniëlle
Nog een nieuw gezicht op de Landman!
Ik ben Marieke Schoenmakers-Hendriks, getrouwd met Paul en mama van Sophie
(2015) en Jasmijn (2016). Samen met hen woon ik in Vught. In mijn vrije tijd ben ik veel
bij mijn gezin, ga ik graag naar de Efteling en ik ben een echte spelletjesfanaat. Een
escaperoom of een leuk bordspel, daar word ik echt blij van.
Afgelopen jaren heb ik binnen onze stichting gewerkt in Biezenmortel, daar werkte ik
als Intern Begeleider. Toen ik graag weer voor de klas wilde, kwam daar meteen de kans om te mobiliseren
naar Helvoirt. Dat leek me een leuke uitdaging en ik ben dan ook blij dat ik dit jaar de juf in groep 7 mag
zijn. Samen met Lieke Roozen zijn we daar de juffen. Ik werk op woensdag (om de week), donderdag en
vrijdag. De deur staat bij mij altijd open. Hopelijk weten jullie mij te vinden, samen gaan we voor het beste
voor alle kinderen.
Tot op de Landman, Marieke

Kinderfysiotherapeut Helvoirt
Mijn naam is Anne Visschers en ik werk in de Praktijk voor Fysiotherapie Helvoirt als kinderfysiotherapeute.
Om mijn werk met kinderen goed uit te kunnen voeren heb ik de master opleiding kinderfysiotherapie
gevolgd. Voor deze opleiding heb ik een afstudeeronderzoek uitgevoerd. Een aantal kinderen van de Dr.
Landmanschool hebben hier aan deelgenomen.
Het onderzoek ging over schrijven en beeldschermtijd (pc, tv, tablet en smartphone). De uitkomst van mijn
onderzoek was dat wanneer kinderen goed schrijfonderwijs krijgen (zoals nu op school gebeurt) het aantal
uren dat besteed wordt aan beeldschermen geen invloed heeft op de schrijfkwaliteit en schrijfsnelheid.
Voor de zomervakantie heb ik mijn onderzoek met een voldoende kunnen afronden. Hiervoor wil ik de
kinderen, leerkrachten en ouders hartelijk danken. Mede door jullie inzet heb ik mijn diploma gehaald.

Als kinderfysiotherapeut onderzoek en behandel ik kinderen tussen de 0 en 18 jaar met problemen ten
aanzien van de motorische ontwikkeling en het bewegingsapparaat. Kinderen ontwikkelen zich door te
bewegen en te spelen. Soms blijft de ontwikkeling achter en kan een kinderfysiotherapeut helpen de
ontwikkeling te stimuleren. Mocht u vragen hebben of wilt u een afspraak maken voor uw kind dan kunt u
mij

bereiken

op

0411-642014.

Voor

www.fysiotherapiehelvoirt.nl

Met vriendelijke groet,
Anne Visschers MSc, kinderfysiotherapeut

meer

informatie

kunt

u

ook

op

de

website

kijken

