NIEUWSBRIEF 8
NIEUWSBRIEF 3

21 DECEMBER 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
22-12 t/m 06-01
Kerstvakantie
07-01-2019
Eerste schooldag na
de kerstvakantie
08-01
MR vergadering
23-01
Studiedag
Kanjertraining
Alle kinderen vrij
04-02 t/m 08-02
Kind-oudergesprekken

Beste Winet,
Vandaag was dan echt jouw allerlaatste dag op onze
school. Na 5 mooie en intensieve jaren op de Landman
maak jij de volgende stap in je werkzame leven.
In ons beroep maken we het verschil. We
geven kinderen het gevoel dat ze erbij horen. We leren ze
lezen, schrijven, rekenen en samenwerken. We zorgen ervoor dat ze vragen
stellen, de witte pet ophouden, eigen verantwoordelijkheid nemen en sorry
zeggen. We leren ze dat met iemand anders helpen, ze ook zichzelf helpen
en dat wat je geeft, je terugkrijgt.
Ook jij hebt op onze school het verschil gemaakt. Onder jouw leiding heeft de
school zich getransformeerd naar een school die op de toekomst gericht is.
Een school waarin we elke dag werken in een professionele organisatie aan
beter onderwijs voor de kinderen uit Helvoirt.
Twee jaar geleden lag als kroon op het werk er een heel mooi
inspectierapport. Hier waren we als team erg trots op.
Als school en team kijken we nu naar de toekomst, zoals jij ons voorhield.
Bedankt, beste Winet, we gaan je missen…, maar wensen je heel veel succes
in je nieuwe baan.

Reminders:
27-05
Landmandag
28-05
Schoolreisje

Afscheid juf Wobke
Onlangs heeft juf Wobke aangegeven een nieuwe uitdaging aan te gaan in het onderwijs. Dit betekent
dat zij de school en groep 6a na de carnavalsvakantie gaat verlaten. Hiermee komt een einde aan vijf fijne
jaren waarin zij voor onze school heeft gewerkt. Juf Wobke heeft inmiddels verteld aan de kinderen dat zij
na de carnavalsvakantie vertrekt.
Hieronder vindt u een persoonlijk bericht van haar:
Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 6,
Na bijna 5 jaar met veel plezier op de Dr. Landmanschool te hebben gewerkt,
heb ik besloten dat het tijd is voor wat nieuws en ga ik op de Dr.
Landmanschool stoppen. Ik wil mijzelf als leerkracht verder ontplooien en
ontwikkelen binnen een nieuwe stichting dichterbij huis. Ik ga de kinderen
ontzettend missen. In de korte tijd hebben we een mooie band opgebouwd.
Ik wil jullie alvast bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Ik
denk met veel plezier terug aan de mooie momenten waaronder de gezellige
crea-middagen. Bedankt.
Lieve groetjes Wobke Jonker
Dit betekent dat we op zoek gaan naar een nieuwe leerkracht voor de kinderen van groep 6a. We zijn op
dit moment volop bezig om ervoor te zorgen dat er een goede nieuwe juf of meester wordt gevonden. U
kunt erop vertrouwen dat we hier ons uiterste best voor doen.
Natuurlijk gaan wij ook voor zoveel mogelijk continuïteit en rust in de groepen. Daarnaast respecteren we
persoonlijke keuzes van leerkrachten.

Vervangingen per 01-01-2019
In dit nieuwsbericht leggen we u uit waarom de vervangingen met ingang
van 2019 anders geregeld worden.
SKOH gaat op 1 januari fuseren met SKIPOS en vanaf die datum worden
we een nieuwe stichting met de naam Cadans Primair.
SKIPOS is één van de stichtingen die aangesloten is bij de Dommelgroep.
De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf
schoolbesturen. Deze groep heeft een eigen vervangerspool, genaamd
VIP (very important persons). Bij de VIP zijn zo'n 30 leerkrachten als
vervangers werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze vervangers
hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle
scholen van de Dommelgroep ingezet worden. SKIPOS maakte al gebruik
van deze vervangerspool en deze service is er nu ook voor ons, omdat we samen gaan. Omdat deze
leerkrachten een vaste aanstelling hebben, worden zij eerst ingezet op het moment dat er vervanging
nodig is op onze scholenHet kan hierdoor gebeuren dat uw kind les krijgt van een onbekende leerkracht.
De Dommelgroep staat garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten: het zijn goede leerkrachten
die uitblinken in hun didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van
hun eigen werk en staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op
verschillende scholen. De afgelopen maanden hebben we al vervangers vanuit deze VIP mogen inzetten.
Dit waren hele positieve ervaringen. We informeren u via ParnasSys wie er voor de groep staat mocht de
vaste leerkracht afwezig zijn.
Onze vaste invallers Femke en Henriette hebben we gelukkig ook kunnen behouden door hen in te zetten
voor de werkdrukverlagende middelen en vervangingen t.b.v. het bijzondere budget voor oudere
werknemers.

Kanjergroepen
Op woensdag 12 december zijn de kanjergroepen weer bij elkaar gekomen. Vanuit de tweede
Kanjerafspraak: “We helpen elkaar”, zijn er diverse activiteiten uitgevoerd die in het teken stonden van
Kerstmis. Er is genkutseld, getekend, toneel gespeeld, gedanst en gezongen, er is een kerstboomestafette
gedaan en er zijn korte filmpjes gemaakt. Een heel mooi moment om te zien hoe kinderen van onze school
van groep 1 tot en met 8 met elkaar samenwerken en elkaar helpen.

KenderKarnaval Helvoirt podium voor kinderen
Wil jij een keer echt op een podium playbacken, dansen of zingen? Dan is dit
je kans!
Op zondag 20 januari 2019 is het podium voor de Helvoirtse kinderen, van 4
t/m 12 jaar.
Zoek een leuk liedje uit en ga aan de slag met oefenen met jouw
vriendjes/vriendinnetjes. Je kunt alleen optreden of met meerdere personen.
Aanmelden kan via e-mail: kenderkarnaval@outlook.com
Bij aanmelding graag vermelden: naam deelnemers/sters, schoolgroep, titel en artiest liedje,
contactpersoon ouder met telefoonnummer. Willen jullie aub duidelijk de naam en titel van het liedje en de
artiest vermelden. Dit jaar zorgen wij voor het juiste MP3-bestand. De link van het liedje wordt dan ter
controle naar jullie teruggemaild, zodat we zeker weten dat we het juiste liedje hebben. Je mag natuurlijk
ook zelf je bestand toevoegen.
Wij rekenen op veel artiesten!
Deze middag staat ook in het teken van de Prinstallatie. Dan worden Prins Savi, Prinses Eline, Janske,
Franske, de Joker, de Raad van 11, de Reserve en de Jeugdraadsupportersclub officieel geïnstalleerd.
Om 13.11uur begint het programma met de muzikale acts en om 14.41 uur zal de officiële Prinstallatie
plaatsvinden, onder begeleiding van De Keikes. Vervolgens gaan we weer verder met de optredens.
Dit alles vindt plaats in het HelvoirThuis Helvoirt.
Verder nodigen wij iedereen uit om te komen kijken naar de Prinstallatie en de Helvoirtse kinderen die zich
op het podium van hun muzikale kant laten zien.
Het thema van KenderKarnaval is dit jaar: “ut plekt aon alle kaanten”
Groetjes,
Commissie KenderKarnaval

Stem voor de Natuurspeeltuin!
Zoals bekend hebben we van vele kanten geld gekregen om de 'Beweegroute
Helvoirt' te kunnen bouwen. Een van de sponsoren werd 'Kern met Pit' en van hen
krijgen we € 1.000,- omdat we ons project in 2018 hebben gerealiseerd.
We maken echter ook nog kans op een aanvulling van € 1.500,- als we voldoende
stemmen binnenhalen. Die poging willen we wagen door u te mobiliseren om op
deze website http://www.kernmetpit.nl/stemmen+editie+2018/default.aspx te linken
naar 'Noord Brabant' en vervolgens (na invulling van het emailadres) een vinkje te
plaatsen bij de naam waarmee we ooit gestart zijn: 'Beweeg en Kwiekroute'?
De 'Beweegroute Helvoirt' is er, maar als het ons samen lukt om die €1.500,- te
ontvangen, gaat dit geld direct naar de initiatiefnemers van de Natuurspeeltuin. Dus
stem aub zelf en vraag jouw contacten om dit ook te doen!

Met hartelijke groet,
Edward de Vries

