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Beste ouders/ verzorgers,
Vanwege de slechte weersverwachting (zware regenval met mogelijk
onweer) hebben we de schoolreis helaas geannuleerd. We wilden geen risico
nemen i.v.m. de veiligheid van de kinderen en leerkrachten in zo’n groot
open park als de Beekse Bergen.
Achteraf viel het allemaal wel mee en bleken de buien heel plaatselijk te
vallen. Maar ja, als we alles van tevoren wisten was het leven ook maar saai :)
Gelukkig hebben we in overleg met de Beekse Bergen en het team gekeken
naar een geschikte nieuwe datum. Zo tegen het einde van het schooljaar is
dat nog best lastig i.v.m. de andere activiteiten en de tijd die nodig is om
voldoende begeleiders te vinden.
Het is toch gelukt: dinsdag 2 juli gaan we hopelijk alsnog met de hele bups
naar de Beekse Bergen. De leerkrachten zullen u opnieuw informeren over het
rijden en begeleiden.

26-06
Musical groep 8
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Groep 8 vrij
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06-07 t/m 18-08
Zomervakantie

Juf Nicole
Nicole is op zoek naar een nieuwe uitdaging en zal volgend jaar niet meer
werkzaam zijn op onze school. De ouders van groep 1-2b zijn eerder al
geïnformeerd. Hieronder vindt u een persoonlijk bericht van haar:
Zoals jullie misschien wel weten houd ik me naast mijn werk in groep 1-2b ook
bezig met andere projecten in het onderwijs; mijn werk voor curriculum.nu,
mijn adviesbureau waarin ik scholen en leerkrachten begeleid én de
projecten die ik ontwikkel voor stichting Onderwijs Avonturen. Een veelzijdige
combinatie van verschillende werkzaamheden, allemaal op een andere
manier uitdagend en tof, vooral in combinatie met het werken in de klas. Toch
heb ik enige tijd geleden bij Mart aangegeven dat ik volgend schooljaar niet meer op de Landmanschool
zal werken. Het is voor mij tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik ben voor volgend schooljaar op
zoek naar een baan waarin ik die verschillende werkzaamheden/ ambities kan combineren in 1 functie.
Met heel veel plezier heb ik 5 jaar op de Landmanschool gewerkt, aan het einde van het schooljaar wil ik
jullie graag, net als het team, bedanken voor het vertrouwen en het fijne contact, maar eerst nog een paar
fijne schoolweken in groep 1-2b.
Uiteraard respecteren we de keuze van Nicole. Maar wat zal ze gemist worden door het team, de ouders
en natuurlijk door de kinderen van groep 1-2b. Haar gedrevenheid, passie en onafhankelijke blik heeft
Nicole de afgelopen jaren ingezet voor onze school en voor onze kinderen. Het team heeft veel geleerd
van haar expertise en kennis en kan met deze ervaringen weer verder bouwen aan goed onderwijs op
school. We nemen op een later moment op een goede manier afscheid van Nicole.

Parkeren aan de kloosterstraat en gebruik kiss & ride zone
Enige tijd geleden hebben we u vriendelijk gevraagd om alleen in de
parkeervakken te parkeren als u uw kind brengt of haalt. We zien dat veel
ouders/ verzorgers hier gehoor aan hebben gegeven, maar vanuit de buurt
komen ook nog steeds signalen dat het ook nog niet altijd goed gaat en dat
ouders/ verzorgers de hun auto op de stoep parkeren. Wilt u met degenen die
uw kinderen komen halen en/ of brengen en die deze nieuwsbrief niet lezen
bespreken dat alleen in de vakken geparkeerd mag worden.
In de nabije toekomst zal er gehandhaafd gaan worden door BOA’s
(buitengewoon opsporingsambtenaar) op fout parkeren. Alvast bedankt!

Presentatie Cito E-toetsen
Zoals ieder half jaar presenteert de school de resultaten van de Citotoetsen voorafgaand aan een MRvergadering. De presentatie van de E-toetsen is gepland op dinsdagavond 18 juni om 19.00 uur. Mocht u
hierbij aanwezig willen zijn dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris van de MR:
l.vanlierop@cadansprimair.nl

Avondvierdaagse 2019
Van 18 t/m 21 juni gaan we weer heerlijk wandelen in en
rondom Helvoirt.
De eerste dag (dinsdag 18 juni) starten we vanuit d’n
Inbreng. Op woensdag en donderdag is de start vanaf
boerderijcamping 't Hoog. U kunt zich alvast opgeven
via AW4Dhelvoirt.nl
Hopelijk zien we u allemaal op dinsdag 18 juni bij d’n Inbreng. U kunt vanaf 18.00 uur starten.
Tot dan,
Werkgroep Avond Wandel Vierdaagse

Nieuwe methode voor de wereldoriënterende vakken: IPC
Twee jaar geleden zijn wij met het team gaan nadenken over hoe wij
ons onderwijs toekomstgerichter willen maken. Er is een kwaliteitsteam
samengesteld dat met deze uitkomsten aan de slag is gegaan. Zij
hebben gericht informatie opgehaald door middel van het bezoeken
van conferenties, het bezoeken van andere scholen en het in huis
halen van experts.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we vooral op het gebied van
wereldoriëntatie ons onderwijs anders in willen richten. We zijn op zoek
gegaan naar een manier van werken die aansluit bij onze dromen, de
landelijke richtlijnen, kerndoelen vanuit het ministerie en onze populatie
kinderen.
Het is een zorgvuldig proces geweest waarin wij meerdere ontwikkelaars met elkaar hebben vergeleken.
Uiteindelijk kwam IPC als manier van werken voor onze school het beste naar voren.
IPC is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken
bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast
werken de kinderen ook aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en er is aandacht
voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.
Begin volgend schooljaar gaan wij starten met een proeftraject vanuit IPC. Dit gaan wij zorgvuldig
voorbereiden met een trainer vanuit IPC. Vervolgens gaan wij dit evalueren met het hele team en deze
trainer. We hopen dat dit een succesvol traject wordt, zodat we na de herfstvakantie officieel met IPC van
start kunnen gaan. Als het proeftraject succesvol en naar tevredenheid verloopt informeren we u met
regelmaat over IPC en deze manier van werken. Het betekent namelijk echt een andere manier van
werken en toetsen m.b.t. geschiedenis, aardrijkskunde en natuur.
Voor meer informatie over IPC verwijzen wij u graag naar de bijlage bij deze nieuwsbrief. Dit is een bijlage
vanuit IPC speciaal voor ouders geschreven.

