NIEUWSBRIEF

4 OKTOBER 2019

Basisschool Dr. Landman

Beste ouders/ verzorgers,
Ik heb inmiddels al veel ouders persoonlijk gesproken en ook al vaak
inhoudelijk over de Landmanschool. Ik hoor vaak positieve
feedback, maar ook feedback waar de school nog in kan groeien.
Alle feedback is natuurlijk enorm welkom! Komend jaar gaan we
namelijk een nieuw schoolplan schrijven waarin we onze koers gaan
her-ijken en waarbij de input van onder andere ouders zeer welkom
is.

Kalender
09-10-2019
Kanjergroepen
06-11-2019
Burgemeesterontbijt

De komende periode gaan we gebruiken om de lijnen binnen de
school duidelijk uit te zetten. Deze duidelijkheid moet er zijn voor
kinderen, leerkrachten en natuurlijk ook voor de ouders. We nemen
u daarom ook graag mee in deze ontwikkeling. Enerzijds via de
oudervereniging en medezeggenschapsraad en anderzijds middels
de nieuwsbrief.
Er zijn na school al veel ouders geweest om hun wens voor de
Landman met me te delen en mocht u deze ook hebben dan hoor
ik hem graag!

Studiedagen
2019-2020

Met vriendelijke groet,

Vrijdag
06 december 2019

Maikel de la Cousine

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

Parkeren
We willen u vragen om bij het halen en brengen van de kinderen uw
auto in de vakken te parkeren. Buurtbewoners ondervinden veel
overlast van foutieve parkeerders. Daarnaast zal er ook vaker
gecontroleerd gaan worden door de boa, waardoor er ook
bekeuringen uitgeschreven gaan worden. Dus let op, want het is
natuurlijk zonde van de portomonnee.

Stamkaart van uw kind
Inmiddels hebben we al veel stamkaarten terug van de kinderen.
Echter hebben we ze allemaal nodig om de school AVG technisch
werkbaar te houden. Denk hierbij aan klassenlijsten, foto’s, etc. We
vragen u dan ook om uiterlijk aanstaande donderdag de stamkaart
met uw kind mee terug naar school te geven.

De verzending van de nieuwsbrief (herhaling)
Hoe vaak?
Vanaf heden zal de nieuwsbrief eens in de drie weken verschijnen. Op
deze manier kunnen we hem beter vullen met relevante informatie.
Mochten er in die tussenligende periodes belangrijke nieuwsberichten
komen die niet kunnen wachten dan sturen we deze natuurlijk
gewoon naar u op via de mail.

Ophalen brengen van de kinderen (herhaling)
In de ochtend
We vragen u zoveel mogelijk de kinderen bij de voordeur af te zetten.
Dit om in de ochtend de piekdrukte een beetje in de hand te houden.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er een reden is waarom u mee
naar binnen komt en dat is natuurlijk gewoon mogelijk.
In de middag
Na school vragen we om buiten op de stoep te wachten en daarbij
ruimte te laten voor de kinderen die naar buiten komen. Ook hierbij
geldt: als u na schooltijd naar binnen wilt komen om iets te vragen of
voor iets anders kan dat natuurlijk altijd.

Personeel
Ondersteuningsteam
Binnen de Landman hebben we ervoor gekozen om de
werkdrukmiddelen (werkplezier verhogende middelen) zoveel mogelijk
in te zetten in de groep. We hebben hiervoor een mooie club

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

ondersteuners die enerzijds de leerkracht ontlasten en anderzijds een mooie impuls aan de
kwaliteit en ondersteuning geven. Ook voor deze club zitten de eerste weken erop en er zijn al
heel veel positieve reacties gekomen.

Bericht vanuit de werkgroep PMM
PMM aandachtsweken
De eerste twee weken na de herfstvakantie vinden de PMM aandachtsweken plaats. Het doel
hiervan is dat we jaarlijks aandacht besteden aan preventie machtsmisbruik (PMM). Samen met
de andere Cadans Primair-scholen uit de gemeente Haaren stellen we het thema vast. Dit jaar is
dat: 'Mijn lijf is van mij, seksuele diversiteit'. We maken bij ons lesaanbod gebruik van het lespakket
'Hand in hand'.
Tijdens de aandachtsweken zullen tevens de vertrouwenspersonen zich voorstellen in de groepen
(vanaf groep 4). Onze vertrouwenspersonen zijn: juf Henny (gr. 1/2), juf Angelique (gr. 5) en juf
Carien (gr. 7).
Mocht u vragen hebben over de lessen die in uw groep worden gegeven kunt u altijd bij hen of
de betreffende leerkracht terecht.

Informatie m.b.t. de communie vanuit de werkgroep communie
Aanmeldingen
‘Komend voorjaar zullen een aantal kinderen van de dr. Landmanschool weer de 1e Communie
doen in de St. Nicolaaskerk.
Normaal gesproken komen hiervoor de kinderen van groep 4 in aanmerking. In 2019 is echter na
een inventarisatie besloten om geen Communie te laten plaatsvinden. De kinderen in de huidige
groep 5 hebben daarom dit jaar ook de gelegenheid om deel te nemen aan de 1e Heilige
Communie. Kinderen die nu in groep 3 zitten worden nog niet uitgenodigd om deel te nemen
aan de Communie. Dit houdt verband met de gewenste groepsgrootte en frequentie (jaarlijks of
2-jaarlijks) van de Communievieringen.
De kinderen van groep (3/)4, 4 en 5 hebben inmiddels aanmeldformulieren voor de Communie
ontvangen.
De datum van de Communie is nog niet vastgesteld, maar zal na vaststelling zsm
gecommuniceerd worden.’

Bericht van de ouderraad
Mogen wij ons voorstellen; de oudervereniging (OV)
Het nieuwe schooljaar staan wij weer graag klaar om samen met school diverse activiteiten te
organiseren.
De kosten die bij de activiteiten worden gemaakt worden gefinancierd uit de vrijwillige
ouderbijdrage. Neem bijvoorbeeld de grote activiteit op 5 december. Dit is een groot feest voor
alle groepen waar veel kosten aan zijn verbonden (zie begroting op de website van school).
Naast het grote sinterklaasfeest, organiseert de OV ook andere activiteiten zoals kerst, carnaval,
paoseieren ophalen, schoolfotograaf, etc. Denk daarbij aan de kerst- en carnavalsversiering, de
ranja, het zakje chips, een ijsje, het chocolade paasei, etc ., De jaarlijkse vrijwillige bijdrage per
kind is net als afgelopen jaar vastgesteld op €20,- per kind.

Het innen van de bijdrage voor dit schooljaar (2019-2020) zal in oktober
2019 plaatsvinden. Het bedrag van 20,- per kind wordt van uw opgegeven
rekeningnummer afgeschreven.
Mocht u geen incasso hebben ingevuld voor uw kind (of voor één van uw
kinderen) krijgt u bericht van Michelle Bosmans met de vraag een incasso
formulier in te vullen. Let op: het kan ook gaan om 1 van uw kinderen
waarvoor er (nog) geen toestemming is gegeven; dan graag alle kinderen
vermelden. Het nieuwe formulier vervangt uiteraard het oude.
Wij hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen zodat de kinderen weer
kunnen genieten van alle leuke activiteiten die nog gepland staan.

Alvast bedankt namens de Oudervereniging.

Bericht van Prinsengroep Kenderkarnaval
Bonte Keiespellers Middag en bekendmaking prinsengroep KenderKarnaval
De zomervakantie is voorbij, de kinderen hebben hun eerste schoolweken achter de rug
en Helvoirtse evenementen worden weer langzaamaan opgestart. Ook de SOC
en KenderKarnaval zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor carnaval 2020. Nu al? Ja
zeker !
Het eerste gezellige carnavalsspektakel staat al gepland: de Bonte Keiespelllers Middag (BKM-4kids)
Dit jaar organiseert de commissie BKM samen met KenderKarnaval een gezellige middag ; een
bonte middag vóór en dóór kinderen ; maar uiteraard zijn ook alle vaders, moeders, opa’s en
oma’s van harte welkom.
Naast allerlei optredens van talenten uit ons eigen Keiespellersdurp (tonproaters, korte
sketches, muziekskes enz.) zal ook de jeugdraad 2020 bekend worden gemaakt. Dat zijn de prins
en de prinses, Janske en Franske, de joker, raad van 11 en de jeugdraad supporters club.
Dit betekent dus, i.t.t. voorgaande jaren, dat de bekendmaking dit jaar niet op school zal
plaatsvinden maar tijdens BKM-4-kids op zondagmiddag 10 november 2019. Noteer het alvast in
je agenda.
Dit evenement zal plaats gaan vinden bij de Bolle Keizer. Aanvang 14.00 uur ; zaal open vanaf
13.00 uur. De entree is geheel gratis.
Meer informatie hierover volgt t.z.t.
Namens de commissie BKM en KenderKarnaval,
Maarten van Zon
Eric de Visser

