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23 AUGUSTUS 2019

Basisschool Dr. Landman
Beste ouders/ verzorgers,
Een flinke tijd terug werd ik benoemd tot nieuwe directeur van Dr Landman
school. Ze zeggen wel eens ooit wachten duurt lang en dat was in dit geval
ook. Ik had enorm veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging en
deze week was het dan écht zo ver.
Het goede gevoel dat ik had tijdens de sollicitatie procedure werd volledig
bevestigd. Ik heb een heel warm welkom gehad van het team, de kinderen
en de ouders. Dit is echt hartverwarmend! De eerste weken staan natuurlijk
in het kader van ‘de weg vinden’. Dit geldt op praktisch gebied in het
gebouw, maar ook binnen het team, het beleid, de afspraken e.d. Heel fijn
dat iedereen me hierbij helpt en met name de kinderen, mooi om te zien
dat ook zij me aan alle kanten ondersteunen. Samen met Floor zijn we bezig
met klassenbezoeken om de kinderen (en de leerkrachten) wat beter te
leren kennen. Wat hebben ze veel vragen! Dit zorgt voor veel plezier in de
klassen. De vragen variëren van: ‘Lust jij bonen?’ of: ‘Ligt Schijndel in
Nederland?’ tot: ‘Waarom ben je op de Landman?’. Leeftijd schatten blijft
ook altijd leuk het varieerde tussen de 10 en 68!
Ik heb van een aantal ouders de vraag gekregen wat mijn missie is. Dat vind
ik een mooie vraag waarop ik altijd hetzelfde antwoord kan geven:
Het onderwijs zo inrichten dat we recht doen aan alle talenten van kinderen
en dat alle kinderen voelen dat ze er mogen zijn.
Heeft u zelf nog vragen, zin in een kop koffie of heeft u goede ideeën? De
deur staat altijd open!

Kalender
29 &30 augustus
schoolfotograaf
02-09-2019
Informatieavond

Studiedagen
2019-2020
Woensdag
02 oktober 2019
Vrijdag
06 december 2019

Maandag
04 mei 2020
Met vriendelijke groet,

Maikel de la Cousine

Vrijdag
26 juni 2020
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Reminders voor het begin van het schooljaar
Fietsenstalling
We hebben de volgende indeling gemaakt voor de fietsenstalling om zo
problemen te voorkomen. Vanuit de school gezien:
• Fietsenstalling links voor groep 1,2,3,4
• Fietsenstalling rechts voor groep 5,6,7
• Fietsenstalling achter de school voor groep 8
De fietsen achter de school dienen tussen de groene hekjes te staan om zo
nooduitgangen niet te versperren en de ‘rollatorroute’ van de ouderen
veilig te houden.
Wij vragen u om dit met uw kind te bespreken of als u uw kind wegbrengt
hier mee op toe te zijn. Ook namens het Helvoirthuis: bedankt alvast.

Ophalen brengen van de kinderen

De informatie avond
De informatie avond is dit jaar op maandag 2 september. Vanuit 18:45 bent
u welkom om in de huiskamer binnen te lopen. We zullen deze avond de
informatie in twee rondes aanbieden. Op deze manier kunt u in twee
groepen gaan luisteren mocht u twee kinderen op onze school hebben.
Hebt u meer dan twee kinderen dan kunt u altijd de informatie bij de
leerkracht opvragen of op een ander moment binnenlopen met uw vragen.

Planning:
18:45- 19:00 inloop (huiskamer)
19:00- 19:15 eerste centrale opening (huiskamer)
19:20- 19:55 eerste ronde in de klassen 1,2,3,4
20:00- 20:15 tweede centrale opening (huiskamer)
20:20- 20:55 tweede ronde in de klassen 5,6,7,8

Schoolfotograaf
Volgende week donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf. Het is
alweer een flinke poos terug dat hierover gecommuniceerd isdus bij deze
de reminder

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

Gun uw kind muziekonderwijs (reminder)
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

Harmonie
Vorige jaar hebben een aantal kinderen proeflessen gevolgd die via de harmoni liepen. Bij deze een
reminder dat u uw kind nog steeds kan inschrijven bij de harmonie mocht u dat willen:
www.harmoniekunstadelt.nl

Aanbod typecursus (reminder)
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

