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Basisschool Dr. Landman
Kalender
01-03
Carnaval op school
02-03 t/m 10-03
Carnavalsvakantie
15-03
Stakingsdag
School gesloten

Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag start ook de carnavalsvakantie. Gaat u iets leuks doen met uw
gezin? Wellicht Carnaval vieren in de kroeg, naar een optocht kijken, skiën of
naar warmere oorden? We wensen u in ieder geval wat quality time toe met
uw kinderen. Tijd ook voor kinderen om weer even op te laden en frisse
energie op te doen voor de voorjaarsperiode.

19-03
OV vergadering
&
MR vergadering
20-03
Koffieochtend
Hooggevoeligheid

Deze week bent u geïnformeerd over de stakingsdag van vrijdag 15 maart.
Als team ondersteunen we de collega’s die deze dag gaan staken en er is in
overleg met het bestuur gekozen voor sluiting van de school op deze dag.
Staken is een individueel recht, dus collega’s die niet staken zijn die dag op
school aan het werk.
We zijn deze week geconfronteerd met een aantal zieke leerkrachten. We
doen ons best om steeds dezelfde invaller te regelen. Dat lukt ons op dit
moment niet en merken wij dus ook de gevolgen van het lerarentekort in het
primair onderwijs.
In vergelijking met scholen van andere schoolbesturen in bijv. Tilburg of Den
Bosch zijn we blij dat we überhaupt nog een invaller kunnen krijgen.
Regelmatig worden daar groepen verdeeld of naar huis gestuurd. Gelukkig is
dat bij ons op dit moment niet aan de orde. Ik hoop op uw begrip voor de
situatie.

Reminder: Parkeren aan de Kloosterstraat
Op dit moment zijn we in overleg met de gemeente en de bewoners van de
Kloosterstraat over de parkeersituatie daar. Zij ervaren op bepaalde
momenten veel overlast van verkeerd parkerende ouders die hun kinderen
komen halen en brengen van en naar school. Aan u het vriendelijke en
dringende verzoek om uw auto alleen in de parkeervakken te parkeren en
niet op de rand van de stoep. Alvast bedankt!

Wilt u de presentatie
van de Cito
toetsresulaten
bijwonen
voorafgaand aan de
MR vergadering om
19.00 uur? Aanmelden
via de secretaris van
de MR:
l.vanlierop@cadanspri
mair.nl

Groepsdoorbrekend werken
Elke periode evalueren we als team gezamenlijk hoe we de kracht van het groepsdoorbrekend werken het
best kunnen benutten binnen ons onderwijsaanbod. Daarbij kijken we naar het doelgericht aanbrengen
van verschillen in instructie en leerstof om zo tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften
voor elk lerend kind.
Uit de evaluatie blijkt dat in de afgelopen periode het groepsdoorbrekend werken een positief effect heeft
gehad bij de taalkundige vakken, zoals spelling en taal.
Op dit moment vinden wij het voor het rekenonderwijs beter om een andere keuze te maken. Uiteraard
wordt er, ook na de carnavalsvakantie, nog steeds instructie op maat gegeven bij de rekenelessen. Deze
instructie vindt dan plaats in de eigen stamgroep. De leerkrachten maken dan gebruik van het directe
instructiemodel, waarbij er een verkorte instructie, een basis instructie en een verlengde instructie wordt
gegeven. Dit betekent dat we na de vakantie, vanaf groep 3, doorgaan met groepsdoorbrekend werken
voor taal en spelling. Het rekenen gaat terug naar de eigen stamgroep.
Er is een uitzondering voor de leerlingen van groep 8. Voor deze groep zien we het groepsdoorbrekend
werken tevens als een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Voor hen gaan we het
groepsdoorbrekend werken dan ook continueren.
In de komende periode gaan we als team verder onderzoeken hoe en of we de organisatievorm
‘groepsdoorbrekend werken’ krachtiger kunnen benutten binnen onze school. We kijken dan onder andere
naar het gefaseerd invoeren van groepsdoorbrekend werken.

Week van de ‘Lentekriebels’
Van 18 t/m 22 maart (de week waarin de lente start)
doet onze school weer mee aan de jaarlijkse week
van de Lentekriebels.
De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek, waarin in het basisonderwijs een hele
week relationele en seksuele vorming gegeven
wordt. De Week van de Lentekriebels heeft als doel
om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij
hun seksuele ontwikkeling en ze te leren seksueel
verantwoorde keuzes te maken.
Aandacht voor relationele en seksuele vorming op de basisschool is nodig! Waarom eigenlijk?
Basisscholen zijn in Nederland verplicht aandacht te besteden aan het onderwerp. Naast seksualiteit
komen ook onderwerpen als homoseksualiteit en diversiteit aan de orde. Dit draagt bij aan een
respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat. Kinderen krijgen de juiste informatie voor een
gezonde seksuele en relationele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om
op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd
al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde
keuzes maken en weerbaarder zijn. Daarnaast durven kinderen eerder vragen te stellen over seksualiteit,
ontwikkelen ze normen en waarden, worden ze weerbaarder en leren ze respectvol met elkaar om te
gaan.
Kriebels in je buik
Op woensdag 13 maart om 19:30 is er een Webinar voor ouders over relaties en seksualiteit bij kinderen:
Waarom is relationele en seksuele opvoeding belangrijk en hoe praat je over deze onderwerpen met je
kind?
Hoe volg je het webinar?
Via https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderen kun je je
aanmelden en op afstand gratis deelnemen.
U volgt de Webinar vanachter uw PC, Mac, tablet of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te
volgen en via de chat brengt u uw eigen vragen en ervaringen in.

Nieuwe stagiaires
Ook de tweede helft van het schooljaar bieden we wederom stagiaires van de PABO in Tilburg en Den
Bosch een stageplaats aan. Sommige stagiaires zijn alleen van groep gewisseld, anderen hebben een
andere stageschool gevonden. Hieronder stellen de nieuwe gezichten zich kort aan jullie voor.
Bart Jonker in groep 1-2b
Ik ben Bart. Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn vriendin in ’s-Hertogenbosch.
Mijn hobby’s zijn fotograferen, wandelen en klimmen. Ik heb verschillende bergen
beklommen waaronder de Mont Blanc en de Kilimanjaro en mooie meerdaagse
voettochten gemaakt door de Dolomieten, Noorwegen en Schotland. Ook heb ik
klimtraining gegeven aan kinderen van 8 tot 14 jaar. En nu begonnen met de
volgende uitdaging de pabo. Ik loop stage in groep 1/2B bij Marja en Nicole.

Wout Mommers in groep 8
Mijn naam is Wout Mommers, 22 jaar en wonend in het mooie Esch. Sinds begin februari
loop ik voor mijn opleiding ‘leraar basisonderwijs’ (PABO) stage bij groep 8. Na het
afronden van mijn HBO opleiding Integrale Veiligheidskunde en na een kleine
wereldreis, heb ik besloten om een andere richting op te gaan. Vandaar dat ik op een
wat latere leeftijd ben gestart met de PABO. Naast mijn studie ben ik werkzaam als
onderwijsassistent op het voortgezet speciaal onderwijs. Hier werk ik op de
praktijkafdeling. In het weekend houd ik mijn conditie op peil bij V.V. Essche Boys. Tot
het einde van het schooljaar zal ik aanwezig zijn in groep 8, wie weet tot ziens!
Kim Alders in groep 6b
ik zal me als nieuwe stagiaire van groep 6B hier even voorstellen. Mijn naam is Kim
Alders, ik ben 36 jaar en woon in Den Bosch. Ik ben net gestart met de pabo op Fontys
Tilburg, en zal tot de zomervakantie op dinsdag stage komen lopen bij juf Saskia. Ik
ben opgeleid als fotograaf aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De
afgelopen jaren heb ik als zzp-er in de vormgeving gewerkt. Samen met mijn partner
heb ik drie kinderen: een dochter van 13, en twee zoons van 8 en 1,5 jaar. Onze
dochter zit in 2 vwo en onze oudste zoon zit in groep 4. Hij heeft een TOS, een
taalontwikkelingsstoornis. Dit is een communicatieve beperking, taal wordt minder
goed in zijn hersenen verwerkt en hij heeft daardoor moeite met het begrijpen ervan.
Mede dankzij het fijne schoolteam en een ambulant begeleider doet hij het hartstikke goed op school.
Doordat mijn zoontje op school veel hulp nodig heeft heb ik als moeder van dichtbij kunnen zien hoe leuk
het is om juf of meester te zijn. Nu zou ik zelf ook graag als juf kinderen willen helpen om nieuwe dingen te
leren! Ik hoop op een super leuk (half) schooljaar!

Kanjergroepen
Afgelopen woensdag zijn de kanjergroepen weer bij elkaar gekomen. Het thema deze keer was de
kanjerafspraak: “Niemand lacht uit”. Dat was natuurlijk goed te combineren met de gekke-haren-dag en
het op handen zijnde carnavalsfeest. In iedere groep is de activiteit natuurlijk naar eigen inzicht van de
leerkracht ingevuld. Hierbij een paar foto’s van de groep van juf Marja. Eerst zijn daar de oefeningen
gedaan voor een denkbeeldige spiegel: de een beweegt en de ander doet die beweging precies na. Zie
de foto’s hieronder. Daarna mochten alle kinderen een gezichtstekening versieren in het kader van gekkeharen-dag. Het was weer een gezellig samenzijn

Koffieochtend “Hsp in de praktijk”
Heidy Kerste (Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching) verzorgde eerder voor ons een tweetal lezingen
over hooggevoeligheid en een aantal koffieochtenden waar er laagdrempelig informatie gedeeld werd
over het thema. Daarnaast was er volop ruimte om situaties in te brengen waar u thuis tegenaan kunt
lopen. Heidy geeft achtergrond bij het gedrag en deelt graag tips en ervaringen.
Wij bieden opnieuw de mogelijkheid om aan een dergelijke ochtend deel te nemen.
Interesse? Meld u zich dan aan voor deze ochtend op 20 maart van 8.30 uur tot 10.00 uur op school. Kosten
voor deze ochtend bedragen €12.50 en zijn voor eigen rekening. De maximale groepsgrootte is 8 personen.
Aanmelden (graag voor 15 maart ) kan door Heidy een mailtje te sturen (info@glinsterkind.nl).

HSP-kids training
Daarnaast is er weer mogelijkheid om deel te nemen aan de Hsp-kidstraining: een training speciaal
ontwikkeld voor (hoog)gevoelige kinderen uit groep 4 tot en met groep 8.
Een greep uit gedachten 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”,
een korte terugkoppeling na elke les en een afsluitend gesprek met ouders.
De training is door Heidy 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 zal onder schooltijd plaatsvinden. Bij voldoende
animo zal deze in maart/april (precieze data volgen nog) gegeven worden. 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 8 maart een mailtje te sturen naar info@glinsterkind.nl. Het is prettig als u de naam, leeftijd en groep
van uw kind wilt vermelden.

