NIEUWSBRIEF 6
NIEUWSBRIEF 3
NIEUWSBRIEF 3

16 NOVEMBER 2018
SEPTEMBER 2018
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
17-11
Aankomst Sinterklaas
in Nederland
18-11
Aankomst Sinterklaas
In Helvoirt
23-11
Portfolio 1

23-11
Schoen zetten op
school

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn erg blij te kunnen melden dat het ingezette herstel van Winet naar
wens verloopt en dat ze recent haar re-integratietraject is gestart. Momenteel
volgt ze, samen met de andere directeuren en Mart, een intensieve opleiding
‘Persoonlijk Leiderschap en Teamdynamiek.’ Daarnaast zal ze vanaf deze
week binnen SKOH stapsgewijs nieuwe stappen voorwaarts in haar reintegratieproces gaan zetten. Weloverwogen is hier met Winet voor gekozen
om dit niet op haar eigen school te laten plaatsvinden, maar op de Klim-op in
Haaren. Hierdoor kan zij nog beter haar eigen tempo van herstel ervaren
zonder verwachtingen vanuit het verleden. Hierbij zal ze Marjon, de directeur
van De Klim-op, op de achtergrond gaan ondersteunen. Uiteraard wensen we
Winet een hartverwarmende SKOH-thuiskomst en een voorspoedig herstel!

28-11
Voorleeswedstrijd
groep 7 en 8
05-12
Sinterklaas op school
06-12
Studiedag
Alle kinderen vrij
21-12
Kerstontbijt op school
(meer info volgt)
22-12 t/m 06-01
Kerstvakantie

Marleen Huisman, uitvoerend bestuurder SKOH, a.i.
07-01-2019
Eerste schooldag na
de kerstvakantie

Burgemeestersontbijt
Vorige week woensdag zijn een aantal leerlingen in het gemeentehuis op
bezoek geweest bij de burgemeester. Zij had alle leerlingenraden van alle
Haarense scholen uitgenodigd om te komen ontbijten. Ze sprak over het
belang van een goed en gezond ontbijt en daarnaast over veiligheid thuis, op
straat en op school. Hierboven ziet u een foto van de geluksvogels die namens
onze school bij haar een broodje mochten komen eten.

Reminder:
27-05
Landmandag
28-05
Schoolreisje

Portfolio
Zoals in een vorige nieuwsbrief gemeld krijgen op vrijdag 23 november alle kinderen hun eerste portfolio
mee naar huis. Het portfolio is ieder schooljaar weer opnieuw in ontwikkeling. Ook dit schooljaar maken we
een volgende kwaliteitsslag in de informatie die we u geven over de ontwikkeling van uw kind.
Vorig schooljaar hebben we een start gemaakt met het beschrijven van één van de 21st century skills in het
portfolio, namelijk samenwerken.
In dit portfolio willen we hier ook weer aandacht aan besteden. De vaardigheden waarvan u deze keer iets
terug kunt lezen in het portfolio van uw kind, zijn nogmaals samenwerken, maar ook sociale en culturele
vaardigheden en zelfregulering. We zullen de vaardigheden niet puntsgewijs beschrijven, maar meenemen
in het doorlopende verhaal over uw kind.

Maar wat houden deze vaardigheden eigenlijk in?
Samenwerken is een vaardigheid waarbij we de kinderen leren gezamenlijk een doel te realiseren en
anderen daarbij aan te vullen en te ondersteunen.
Sociale en culturele vaardigheden zijn vaardigheden om goed te kunnen leren, werken en leven met
mensen van verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden.
Zelfregulering is het vermogen om zelfstandig te handelen en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen in
een bepaalde situatie en/of omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten. Het gaat om het
heft in eigen handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen.
Ieder kind zit hierbij in een andere fase. Dit is minder aan leeftijd gebonden. Wel streven we er altijd naar
om het kind gedurende de komende periode naar een volgende fase te brengen en dat zullen we dan
ook beschrijven. U kunt dus een mooi groeiproces van deze vaardigheden teruglezen in de komende
portfolio's.

Sinterklaas in Helvoirt.
Op zondag 18 november is het weer zover. Dan zullen de
Sint en zijn Pieten de kinderen in Helvoirt weer een bezoek
brengen. ’s Ochtends is er een intocht die begint om 11.00
uur. De route van de intocht is als volgt: Achterstraat,
Kerkplein, St. Nicolaaskerk. Het zou leuk zijn als alle kinderen
achteraansluitenindestoet.
Aankomst op het Kerkplein tussen 12.00 uur en 12.15 uur,
waarna de Sint door de kapelaan en de burgemeester zal worden verwelkomd.
’s Middags is er voor de kinderen t/m groep zes nog een middagprogramma in het HelvoirThuis. Er is weer
een leuke voorstelling in elkaar gezet: Sinterklaas en de 2de (Pieten)hands uitvindingen. Aanvangstijd is
14.30 uur in de grote zaal. Daarna sluiten we af met een pietendisco. De middag is rond 16.15 uur
afgelopen. Kaartjes voor de voorstelling kosten €3,-. De kaartjes zijn te koop bij de huiskamer van het
HelvoirThuis op woensdag 14 november van 12.15 uur tot 12.45 uur en bij de zaal van het HelvoirThuis op
zondag 18 november. Ook kunt u kaartjes kopen bij Autobedrijf de Jong aan de Sportlaan.
Bij slecht weer zal er een geluidswagen rondrijden met de mededeling dat de route komt te vervallen. De
ontvangst van Sinterklaas in de kerk gaat dan wel door. Het middag programma gaat altijd door.
Tot ziens op zondag 18 november! Stichting Comité Helvoirt

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Ik ben Jolanda Vugs. Ik ben 42 jaar en werk sinds enkele weken met veel plezier op deze
school, als onderwijsassistente. Ik ondersteun in de groepen 1 t/m 6. Voordat ik hier kwam
werken was ik werkzaam in de thuiszorg. Ik ben getrouwd en heb drie dochters en woon
met mijn gezin in Boxtel.
Groeten Jolanda Vugs.

HSP Kids training
Er is weer mogelijkheid om deel te nemen aan de Hspkidstraining:
een
training
speciaal
ontwikkeld
voor
(hoog)gevoelige kinderen uit groep 4 t/m groep 8. Een greep
waar een hooggevoelig kind mee kan worstelen:
“Ik voel me niet begrepen door leeftijdsgenootjes en daardoor
voel ik me vaak alleen”, “Ik word heel erg verdrietig als een
ander kindje verdrietig is en ik moet daar steeds aan denken”,
“Ik voel me anders dan anderen en daar heb ik last van”, “ik
voel me verantwoordelijk als de juf boos moet worden op de
klas”, “ik heb heel veel last van drukke kinderen in de klas”.
De cursus omvat een telefonisch intakegesprek, 3
bijeenkomsten van 1,5 uur, het boekje “HSP-kidstraining” en een afsluitend gesprek met ouders. De training
is door mij ontwikkeld en bedoeld om beter om te gaan met hooggevoeligheid (zonder er steeds de
nadruk op te leggen), om met en van elkaar te leren en je gevoeligheid als kracht in te kunnen zetten.
Heeft u een kind dat buiten de leeftijdscategorie valt, mailt u dan gerust. We kunnen dan samen bekijken
of er alsnog mogelijkheid is om deel te nemen. De kosten voor de training bedragen €125,-. De training
vindt onder schooltijd op school plaats op de volgende momenten:
 3 december 12.15 uur – 13.00 uur
 11 december 8.45 uur – 10.15 uur
 17 december 8.45 uur – 10.15 uur
Bij voldoende interesse kunnen er mogelijk twee groepen geformeerd worden (bovenbouw/onderbouw).
De maximale groepsgrootte is 6 kinderen.
Mocht u interesse hebben om uw kind te laten deelnemen, of heeft u vragen, wil ik u vragen om voor 28
november een mailtje te sturen naar info@glinsterkind.nl
Het is prettig als u de naam, leeftijd en groep van uw kind wilt vermelden.
Alvast hartelijk dank,
Heidy Kerste

Niemand blijft zielig
We doen mee
(Kanjerafspraak 5)

Kerstvertelling in de St. Nicolaaskerk
Voor een kerstvertelling in de St.Nicolaaskerk op kerstavond 24 december zijn we, net zoals vorig jaar, op
zoek naar jongens en meisjes die het leuk vinden om te zingen, voor te lezen of verkleed te zijn en toneel te
spelen. Daarvoor is een verhaal geschreven dat verteld kan worden door 13 kinderen. We zijn daarom op
zoek naar kinderen die het leuk vinden om verkleed te zijn als: Jozef, Maria, koning, herder, waard, engel,
schaap, ezel en os.
Ook om het stukje muzikaal te ondersteunen zijn we op zoek naar kinderen die graag willen zingen in een
koortje. De kinderen komen vanuit school ongeveer 3 á 4 keer bij elkaar om te oefenen.
We hopen dat we net zoals vorig jaar een heel gezellige en leuke viering neer kunnen zetten.
Heb je interesse geef dit dan door aan
Monique van Dorp 0654258902
Anneke Hageman 0619419711

Ga jij ook lekker mee Te Voet Te Veld voor de Cliniclowns?
Te Voet Te Veld organiseert op zondag 30 december voor de achtendertigste
keer een winterwandeltocht in Helvoirt. De opbrengst ervan gaat naar de
CLINICLOWNS die zieke kinderen afleiding en plezier bezorgen. Zij hebben een
speciale ludieke aanpak die fantasie, oog en oor van de kinderen prikkelt. Zij
spelen in op de belevingswereld en de mogelijkheden van de kinderen. De
cliniclown leest hun lichaamstaal, beweegt met hen mee en komt zo tot een
maximaal contact. Deze kinderen komen niet naar de cliniclown, maar de
clown komt naar hen toe: de kinderen staan centraal, niet de clown. De
cliniclowns creëren samen met het kind een nieuwe werkelijkheid; van dierentuin tot piratenschip, van
spannend tot sprookjesachtig. Tijdens het spel zijn ze niet bezig met de beperkingen en onmogelijkheden
van de zieke kinderen; ze kijken juist naar wat de kinderen wél kunnen en waaraan ze op dat moment
behoefte hebben. Dit kan plezier zijn, maar andere emoties zoals verdriet, angst, wantrouwen of woede zijn
ook mogelijk. De clowns respecteren deze gevoelens en passen hun spel er op aan. Echt maatwerk dus.
Ze dragen enkel een rode neus. Wat ze aan hebben presenteert hen duidelijk, maar niet te uitdrukkelijk of
dwingend. Het zieke kind moet zich allereerst veilig voelen; daarom gebruiken de cliniclowns zo goed als
geen schmink. Het is knap mooi werk wat ze leveren!
Al het startgeld en de verkoop van chocolademelk, snert, glühwein, koffie en thee gaat naar de
Cliniclowns. Alle reden dus om de laatste zondag van 2018 voor hen Te Voet Te Veld te gaan!
Op dinsdag 18 december komt er een ambassadeur van de CliniClowns naar basisschool Dr. Landman om
te vertellen over het goede werk dat de cliniclowns doen voor heel veel zieke kinderen.
Datum:

Zondag 30 december 2018

Start:

Tussen 12.00 uur en 13.30 uur bij Harmoniezaal ‘De Notenkraker,’ Kastanjelaan 12, Helvoirt.

Afstanden:

4, 9 en 12 km.

Startgeld:

t/m 17 jaar €2,50, volwassenen €5,-

Inlichtingen:

06-10691311

Nieuws vanuit de MR
Deze week heeft de MR van onze school gesproken over het re-integratieproces van Winet. Fijn dat zij weer
mooie stappen voorwaarts kan zetten. Tevens houden we het schoolklimaat goed in de gaten. De
komende weken zal de koeling van de vloeren worden aangepakt, zodat we beter bestand zijn tegen nog
zo’n warme zomer als dit jaar. De MR heeft inzicht gekregen in het A3-jaarplan van de school, waarbij
gesproken is over de diverse kwaliteitsgroepen. Deze keer zijn met name de kwaliteitsteams
groepsdoorbrekend werken en kanjertraining aan bod gekomen. Ten slotte hebben we nagepraat over de
eerste ronde kind-oudergesprekken.

