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Basisschool Dr. Landman
Kalender
06-07 t/m 18-08
Zomervakantie

Het hele team wenst u
een heel fijne
zomervakantie!
We zien alle kinderen
graag op
Maandag 19 augustus
weer terug.

Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag dan m’n allerlaatste dag op de Landman en eigenlijk wil ik zo’n
afscheidswoordje niet beginnen met u te bedanken voor de fijne
samenwerking, het prettige contact, de goede gesprekken, het educatieve
partnerschap of uw tijd, energie en geduld. Maar toch kom ik daar weer op
uit...
Vier jaar geleden startte ik hier als leerkracht van groep 6b. Ik had net
afscheid genomen van een school in Tilburg. De kinderen in die groep (vorig
jaar namen ze afscheid van onze school) hebben veel voor me betekend. Ze
gaven me namelijk m’n enthousiasme en liefde voor het vak terug. Al snel
daarna werd ik intern begeleider en tot slot directeur. Steeds heb ik
geprobeerd, in alles wat ik deed, het kind centraal te stellen en vanuit de
waardes eerlijkheid, vertrouwen en verbinding onderwijsbeleid vorm te
geven.
Ik denk niet dat ik die kinderen van groep 6 ooit heb gezegd welke betekenis
ze hadden, dus ik doe het nu alsnog met een klein verhaal op de volgende
pagina dat laatst nog behoorlijk indruk op me maakte:

Studiedagen
2019-2020
Woensdag
02 oktober 2019
Vrijdag
06 december 2019
Maandag
04 mei 2020
Vrijdag
26 juni 2020
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Toen Thomas Edison zes jaar oud was, kwam hij op een dag terug van school met een brief voor zijn moeder.
Hij zei: ‘Mijn leraar heeft mij deze brief gegeven en gezegd dat alleen mijn moeder die mag openmaken.’ Zij
pakte de brief aan, las de inhoud en er rolden tranen over haar wangen. Toen las ze ’m voor: ‘Uw zoon is een
genie. Deze school is te klein voor hem en heeft niet voldoende leerkrachten om hem verder te onderwijzen.
U zult dat verder zelf moeten doen.’ Vanaf die dag begon ze hem thuis te onderwijzen.
Ze overleed toen Thomas 24 jaar was. In de jaren daarna ontwikkelde hij zich tot
een van de grote uitvinders van de negentiende eeuw. Hij bedacht de
gloeilamp en stond daarmee aan de wieg van alle elektrische verlichting.
Op een dag opende hij een oude koffer met spullen van zijn moeder en daarin
vond hij de brief die de leraar in zijn jonge jaren aan zijn moeder had
geschreven. Hij opende de envelop en las: ‘Mevrouw, uw zoon is verstandelijk
gehandicapt. Wij kunnen hem niet langer op school handhaven. Hij mag niet
meer komen.’ Nu rolden bij hem de tranen over zijn wangen en hij schreef in zijn
dagboek: ‘Thomas A. Edison was een verstandelijk gehandicapt kind dat door
zijn moeder veranderde in het genie van de eeuw.’
We kennen allemaal voorbeelden van mensen die op ons pad kwamen en die bepalend waren voor de
loop van ons leven. Vaak zijn dat leraren, maar in mijn geval waren dat ook de kinderen, ouders en
teamleden van basisschool Dr. Landman en in het bijzonder de kinderen van groep 6b.
Ik wens u een ontzettend fijne zomer en tot ziens!
Mart

Benoeming kwaliteitscoördinator
Zoals eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief over de groepsindeling
zijn we recent een wervingsprocedure gestart voor een nieuwe
kwaliteitscoördinator op onze school. De kwaliteitscoördinator zal
samen met de nieuwe directeur de oude rol van intern begeleider
oppakken en de taken verdelen. U wordt in het nieuwe schooljaar
nader geïnformeerd over welke taken en verantwoordelijkheden bij de
directeur en welke bij de kwaliteitscoördinator liggen.
We zijn erin geslaagd om Floor Willems te benoemen. Floor voldoet aan
onze criteria van deze nieuwe rol. We zijn dan ook heel blij dat Floor
volmondig JA gezegd heeft tegen deze mooie functie op onze school.
Floor heeft binnen Cadans Primair aangegeven een nieuwe uitdaging
aan te willen gaan. Juist op dat moment werd de vacature gemaakt
waar zij heel enthousiast door werd. Floor werkt nu op de Theresiaschool
in Berlicum. Floor heeft nu groep 8, is basisschoolcoach en begeleidt
nieuwe leerkrachten. Floor heeft ruime ervaring als het gaat om
onderwijsontwikkeling. Ook is zij gewend om collega’s te coachen en te
inspireren in kwalitatief goed onderwijs. Zij doet dit op een prettige,
laagdrempelige wijze. De benoeming van Floor is tot stand gekomen
na verschillende gesprekken, zowel met onze nieuwe schoolleider
Maikel de La Cousine als leerkrachten (die ook bij de benoeming van
Maikel betrokken waren). Heel duidelijk hebben we tijdens de
gesprekken samen onderzocht of deze baan voor zowel Floor als voor
Maikel en het team passend was. We kunnen niet anders dan zeggen
dat de bevestiging van beide kanten alleen maar versterkt werd. De
datum van haar indiensttreding is 1 augustus 2019.

Vakanties/ vrije dagen
2019 – 2020
Herfstvakantie
12 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 05 januari
Carnavalsvakantie
22 februari t/m 01 maart
2e Paasdag
13 april
Meivakantie
18 april t/m 03 mei
Bevrijdingsdag
05 mei
Hemelvaart
21 mei
Dag na Hemelvaart
22 mei
2e Pinksterdag
1 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 23 augustus

Afscheid Marieke Oomes
Lieve kinderen en ouders van de Landman.
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van jullie. Ik heb een heel fijne tijd gehad en ontzettend lieve kinderen
leren kennen. Maar nu, na 15 jaar in de stichting gewerkt te hebben is het tijd om op zoek te gaan naar een
nieuwe uitdaging. Na de geboorte van Bobbi begon het bij mij te kriebelen naar iets nieuws. Ik heb
rondgekeken in verschillende soorten onderwijs en op het Onderwijs Centrum Leijpark een plek gevonden.
Ik ga volgend jaar alles uit de kast trekken om jongeren van VMBO 2 met een beperking te laten stralen, om
ze de mogelijkheden te geven zich te ontplooien en mee te doen.
Ik ga jullie missen en nooit vergeten! Tot ooit! X Marieke

Wat hebben we bereikt dit schooljaar?
Het einde van het schooljaar is een goed moment om eens
terug te blikken en stil te staan bij de dingen die we als team
dit schooljaar hebben bereikt of (door)ontwikkeld:
















Werken met kwaliteitsteams, om zo gedeeld leiderschap,
eigenaarschap en verantwoordelijkheid ook bij het team
neer te leggen. Kwaliteitsteams zijn groepen leerkrachten
die met een verbetertraject aan de slag gaan. Zo was er dit
jaar bijvoorbeeld een kwaliteitsteam kanjertraining.
We hebben onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling, kanjertraining, ingevoerd in alle klassen en ouders er regelmatig over geïnformeerd. Het
hele team is getraind door trainers van kanjertraining. We zien en merken de effecten die kanjertraining
heeft op de kinderen en de leerkrachten. Zo worden alle kinderen op dezelfde manier aangesproken en
zijn regels en afspraken duidelijker voor kinderen. Natuurlijk is kanjertraining geen wondermiddel, maar we
zien wel een afname van het aantal conflicten op het schoolplein.
We zijn dit scholjaar ook gaan werken met een nieuwe Engelse methode: Join in. Er wordt in alle groepen
Engels onderwijs gegeven. Niet alleen maar in de bovenbouw. Op deze manier proberen we het niveau
waarmee kinderen de basisschool verlaten te verhogen, zodat het beter aansluit op het niveau van de
middelbare school.
De extra gelden die we vanuit het Rijk hebben gekregen om de werkdruk te verminderen zijn ingezet
d.m.v. het aanstellen van een extra leerkracht, het aannemen van een onderwijsassistent en het
aanstellen van een eventmanager, die alle extra taken, zoals Kerstmis, Sinterklaas, etc. uit handen van
de leerkrachten neemt, zodat ze zich kunnen focussen op de lesgevende taak.
Er is een nieuwe directeur aangesteld en het team is versterkt met vier nieuwe leerkrachten.
Het kwaliteitsteam visie is op de achtergrond bezig geweest met het herschrijven van onze visie op goed
onderwijs en deze ook zichtbaar en concreet te maken voor leerkrachten en ouders.
We hebben verschillende stagetrajecten een plaats gegeven in de school. Zo zijn er studenten van de
PABO, arbeidsintegratietrajecten, taalstages voor nieuwkomers en snuffelstages aangeboden.
We hebben gezorgd voor extra kapstokken in de bovenbouw en meer opslagruimte in de teamkamer.
De samenwerking met het dorp is verstevigd. Zo staan we maandelijks in ’t Pomphuiske, om de school
een duidelijkere plek in het dorp te geven en werken er 12 vrijwilligers op school die kinderen op allerlei
manieren ondersteunen. Ook deze vrijwilligers hebben een Verklaring van Goed Gedrag.
We zijn een samenwerkingsproject gestart met ouders in groep 3-4-5 m.b.t. creativiteit en
handvaardigheid.

Bovenal hebben we natuurlijk gewoon goed taal- en rekenonderwijs gegeven aan de kinderen in Helvoirt en
hebben we ons best gedaan om ieder kind een fijn schooljaar te geven. Uiteindelijk is lekker in je vel zitten en
graag naar school gaan het allerbelangrijkste!

Natuurspeeltuin Helvoirt
Oproep aan alle papa's en mama's!
De aanleg van de Natuurspeeltuin Helvoirt is in volle gang!
Maar om ervoor te zorgen dat onze kinderen vanaf het
najaar in de speeltuin kunnen spelen hebben we jullie hulp
nodig!
Er moet worden gesjouwd, gezaagd, gegraven, etc. Simpele dingen waarbij vele handen licht werk
maken. Vind je het leuk om in de buitenlucht te klussen? Meld je aan voor onze mailinglijst, dan laten wij
weten wanneer er geklust wordt. Geen verplichtingen. Je kunt zelf aangeven wanneer je tijd en zin hebt.
Meer weten of aanmelden?
Spreek ons aan, e-mail naar natuurspeeltuinhelvoirt@gmail.com, bel/app naar 06-18 25 26 55 (Joost van de
Ven) of vind ons op Facebook of Instagram @natuurspeeltuinhelvoirt.
Groeten,
Bram van Iersel, Dorien Leijdens, Joost van de Ven, Lieke van Gorp en Sandra van der Linden
Stichting Natuurspeeltuin Helvoirt

Gun uw kind muziekonderwijs
De gemeente Haaren stelt een jaarlijkse subsidie beschikbaar voor
muziekonderwijs. Wil uw kind op muziekles? U kunt dan een bedrag van
€ 250,- aan subsidie ontvangen voor kinderen tussen de zeven en
achttien jaar. Het gaat dan over muziekonderwijs dat door een
muziekvereniging uit onze gemeente wordt aangeboden.
Hoe werkt het?
De muziekles wordt aangeboden door de muziekverenigingen. Ook
voor het instrument hebben de verenigingen regelingen. De subsidie
wordt in mindering gebracht op de factuur, die de muziekverenigingen
aan de ouders sturen.
Welzijnsfonds
Ouders met een beperkt inkomen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit het Welzijnsfonds. Dat
fonds keert voor kinderen een bedrag van € 290,- op jaarbasis uit, zodat uw kind mee kan doen aan
maatschappelijke activiteiten. De uitkering uit het Welzijnsfonds mag worden ingezet om het (resterende
bedrag van het) muziekonderwijs te betalen.
Meer informatie muziekonderwijs
Wilt u meer weten over het muziekonderwijs? Neem dan per e-mail contact op met de vereniging van uw
keuze of neem een kijkje op hun website.
Harmonie Kunst Adelt in Helvoirt
E-mail: info@harmoniekunstadelt.nl
Website: www.harmoniekunstadelt.nl
Wilt u meer weten over het Welzijnsfonds? Kijk dan op onze website www.haaren.nl/home/laag-inkomen

Aanbod typecursus
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de
klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is
geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8.
Geef je kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang
extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben
gevolgd, werken sneller en maken minder fouten
dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je
voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek
wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig
minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje
onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder
kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder
kind anders.
Startdatum: woensdag 2 oktober 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool Dr. Landman
De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Korting voor snelle beslissers
Schrijf uw kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang €15,- korting.
U betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld uw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

