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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
03-10
Opening
Kinderboekenweek
05-10
Dag van de leraar
13-10 t/m 21-10
Herfstvakantie
26-10
Koffieochtend
Thema:
hooggevoeligheid

Beste ouders/ verzorgers,
Voor u ligt nieuwsbrief nr. 3 met daarin informatie over het
schoolklimaat, hooggevoeligheid en de kinderuniversiteit in Tilburg. Ook
vindt u bij deze nieuwsbrief bijlagen m.b.t. kanjertraining en de
kinderboekenweek, maar eerst een persoonlijk bericht van onze
directeur Winet:
Dag ouders,
Het is alweer enige tijd geleden en ik wil graag laten weten hoe het
met mij gaat. Ik volg de schoolontwikkelingen op afstand en binnen
mijn eigen mogelijkheden. Het doet me goed dat de school goed
draait. De kanjertraining is een mooie ontwikkeling waardoor de
kinderen, ouders en externen dezelfde taal gaan spreken. Dankbaar
hoe het team dit onder leiding van Mart nu doorpakt.
Wat mezelf betreft: Ik ga vooruit met kleine stappen. Probeer te
genieten van de kleine dingen om zo richting herstel te gaan. Ik ben
gestart met mijn re-integratietraject. Dit doe ik door met mijn collega
directeuren de opleiding ‘Persoonlijk Leiderschap’ te volgen. Naast de
persoonlijke begeleiding die ik krijg, zorgt deze opleiding ervoor dat ik
langzaam kan ervaren wat mijn veerkracht al is. Het bestuur bewaakt
met mij dat mijn re-integratie goed verloopt. Jullie steun doet me hierbij
goed en ik wil jullie hiervoor hartelijk bedanken.
Groet Winet

Schoolklimaat
Vorig jaar bent u regelmatig geïnformeerd over het klimaat in onze school. Inmiddels is het
luchtverversingssysteem zodanig aangepast dat de temperatuur ’s morgens in het gebouw lager begint,
omdat het systeem ’s nachts koele lucht het gebouw in blaast. Ook heeft de gemeente toegezegd dat in
de herfst- of kerstvakantie het vloerverwarmingssysteem wordt aangepast, zodat op warme dagen de
vloeren gekoeld kunnen worden.

Koffieochtend ‘Hsp in de praktijk’
Wij vinden het als school belangrijk om met regelmaat onderwerpen op het programma te zetten die
leven. Hooggevoeligheid is er daar een van. Heidy Kerste verzorgde eerder voor ons een tweetal lezingen
over hooggevoeligheid. Daar wordt nu vervolg aan gegeven in de vorm van een koffieochtend: op een
ontspannen manier, in een kleine groep mensen voorvallen/ situaties bespreken waar een hooggevoelig
kind mee te maken kan krijgen. Heidy geeft achtergrond en tools bij een situatie.
Interesse? Meld u dan aan voor deze ochtend op 26 oktober van 8.45 uur tot 10.15 uur op school. Kosten
voor deze ochtend bedragen €12,50 en zijn voor eigen rekening. De maximale groepsgrootte is 10
personen.
Aanmelden (graag voor 22 oktober) kan door Heidy een mailtje te sturen (info@glinsterkind.nl).

We vertrouwen elkaar
(Kanjerafspraak 1)

Vitrinekast vol vogels
In de gang van groep 7 en 8 staat een vitrinekast vol opgezette vogels. Ze vertellen allemaal een klein
verhaal. We zijn een samenwerking aangegaan met een enthousiaste dorpsbewoner die dieren
prepareert. Ze sluit aan bij de thema’s die we op school gebruiken voor de taallessen. Op deze manier
proberen we kinderen en natuur een stukje dichterbij elkaar te brengen.

Kinderboekenweek
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u in het kader van de kinderboekenweek een aanbod van onze
leesconsulent i.v.m. lezen thuis en op school. In de andere bijlage vindt u een bonnenactie van de
kinderboekhandel in Oisterwijk.

MR nieuws
Woensdag 26-09 stond de eerste MR vergadering van dit schooljaar gepland. Omdat er 3 nieuwe
teamleden zitting hebben genomen in de MR, was het vooral een avond van kennismaken. De nieuwe
teamleden zijn: Lynn van Lierop (secretariaat), Marieke Schoenmakers en Marja van Broekhoven. De
oudergeleding is hetzelfde gebleven, te weten: Suzanne van der Heijden (voorzitter), Kitty van der Heiden
en Sandra Rademaker. Mart van der Heijden is als directeur a.i. geheel of gedeeltelijk bij de MRvergaderingen aanwezig. We hebben gesproken over de nieuwe kwaliteitsteams, de visie en missie, de
kanjertraining, de inzet van de werkdrukmiddelen, de klimaatbeheersing en de kind-oudergesprekken.
Binnenkort zijn de notulen op de website van de school te vinden.

Stagiaires
Ook dit schooljaar begeleiden wij als school verschillende stagiaires van de deeltijd PABO in Tilburg. We
vinden het belangrijk om studenten de kans te bieden zich op onze school verder te ontwikkelen. Ook zorgt
het voor extra handen in de klas, kunnen kinderen in een klein groepje begeleid worden en daarnaast
brengen stagiaires vaak verfrissende ideeen de school binnen. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.
Ik ben Demi Caarls, 22 jaar en ik woon in Vught. Ik studeer momenteel aan de pabo flexibele
deeltijd en loop daarom stage bij Hannelore in groep 7/8.
Hier voor heb ik de 2de graads lerarenopleiding geschiedenis gedaan. Tijdens deze
opleiding heb ik ervaringen opgedaan in het voortgezet speciaal onderwijs en het
democratisch onderwijs. Naast mijn studie geef ik les op Weekendschool de Bollebozen waar
ik met leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen in Den Bosch thematisch
kennis maak met verschillende beroepen en werk aan projecten.
Hallo allemaal! Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Martin van Herwijnen. Ik ben
44 jaar. Ik woon in Kaatsheuvel samen met Monique. Wij zijn de trotse ouders van
Niek (13 jaar) en Renske (12 jaar). Tot voor kort werkte ik bij een bank, maar ik heb
besloten dat ik leraar wil worden op een basisschool. In februari ben ik met de
opleiding daarvoor begonnen. Van februari tot en met juli liep ik stage in groep 7
van een andere school. Om het vak nog beter te leren, mag ik de komende
maanden stage lopen in groep 3/4A van juf Marja. Ik ben er meestal op dinsdag.
Mijn eerste stagedagen bij jullie vond ik erg leuk. Ik voel mij welkom op school en in
de groep. Volgens mij gaan we samen een fijne tijd hebben en ik hoop dat we veel van elkaar gaan leren!
Mijn naam is Chris van den Boom. Ik ben 32 en woon samen met mijn vrouw in Schaijk samen
met mijn twee kinderen van 0 en 2. Ik ga op dinsdag stage lopen in groep 8. Ik heb veel zin
in het komende jaar en hoop veel te leren. Ik kies voor de deeltijdopleiding omdat leraar
basisonderwijs mij een enorm uitdagend beroep lijkt. Ik heb al enige ervaring in het
middelbaar onderwijs, en hoop de ervaring mee te nemen naar het basisonderwijs. Als u
vragen heeft bent u altijd welkom.

Kinderuniversiteit Tilburg University
Elk schooljaar organiseert de Kinderuniversiteit van Tilburg University een aantal colleges voor ALLE kinderen
uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze gratis kindercolleges op de campus van Tilburg University laten
kinderen kennis maken met wetenschap. De hoogleraren zijn inspirerende docenten die alles over het
collegeonderwerp af weten. Jaarlijks bezoeken honderden kinderen uit verschillende provincies deze
colleges die zeer enthousiast worden ontvangen door zowel de kinderen, hun ouders/begeleiders, de
scholen en niet in de laatste plaats door de hoogleraren zelf.
Het eerste college van schooljaar 2018-2019 staat gepland op woensdagmiddag 31 oktober (15.00-16.00u).
Professor (milieu-economie en klimaatdeskundige) Reyer Gerlagh neemt de kinderen mee naar zijn
onderzoeksgebied dat momenteel volop in de belangstelling staat. De titel van het college is: ‘Lekker
warm?’ Meer informatie over de Kinderuniversiteit en aanmelden voor een kindercollege:
www.tilburguniversity.edu/kinderuniversiteit
Overigens … 4 oktober organiseert Tilburg University Junior nog een andere
activiteit: Junior Night University vanaf 18.30u. Dit is een onderdeel van
Night University, hèt jaarlijkse campusfestival voor iedereen. Voor junioren
van 9 t/m 12 jaar is er een speciaal onderdeel: Junior Night University. Dit
jaar staat Night University in het teken van Werelddierendag. Junioren
kunnen tijdens dit festival ontdekken wat wetenschap is door te doen, te
bewonderen en te ontdekken. Er zijn verschillende minilezingen, workshops
en activiteiten. Meer informatie en aanmelden: https://juniorkennisbank.nl/…/09/10/junior-night-

