NIEUWSBRIEF

4 OKTOBER 2019

Basisschool Dr. Landman

Kalender
Beste ouders/ verzorgers,
De herfstvakantie zit er al twee weken op en we merken dat de
kinderen enorm veel zin hebben in de komende periode. Naast Sint
en kerst horen we van heel veel kinderen dat ze uitkijken naar het
nieuwe thema (unit) van IPC. Ook van u hebben we veel positieve
reacties gehad. Wij hebben dan ook veel zin in de nieuwe unit.
De eerste 10 weken zitten er ook voor mij alweer op. Na enorm veel
indrukken heb ik een mooi beeld van de school gekregen en wil dit
graag met u delen en mogelijk ook het gesprek met u aangaan.
Op 19 november verzorg ik daarom een interactieve presentatie
waarvoor ik u van harte uitnodig.
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging en deze zal
ook op papier met uw kind mee naar huis gaan.

Maikel de la Cousine

Studiedagen
2019-2020
Vrijdag
06 december 2019
Maandag
04 mei 2020
Vrijdag
26 juni 2020

Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Zorg en kwaliteit
We zijn in de afgelopen periode flink aan de slag gegaan rondom de
inrichting van zorg en kwaliteit. Het resultaat hiervan zal op de
presentatieavond worden gepresenteerd, maar om u alvast een
beeld te geven hebben we ons gericht op: een duidelijke zorgroute
in de school, de kinderen helder in beeld en een nieuwe stijl van
groepsbesprekingen. Zodra de nieuwe beleidsstukken hiervan
compleet zijn zullen ze passeren bij de MR en vervolgens ook voor u in
te zien zijn.

Richtlijnen grensoverschrijdend gedrag
In de eerste periode zijn er best veel ouders bij me geweest met de
vraag: ‘’Hoe is jullie beleid m.b.t. grensoverschrijdend gedrag?’’.
Vaak was dit ook vanuit een zorg. Naast ouders hebben ook de
leerkrachten aangegeven hierbij meer structuur te willen in het
handelen. Vandaar dat we dit opgepakt hebben. We hebben
gekeken naar wat er lag, wat de vraag is en hoe we een goed
beleid kunnen maken waar ook iedereen naar kan handelen. We
hebben hiervoor uiteindelijk als basis de methode Kanjertraining
genomen en de tips die zij hierbij geven. Momenteel wordt dit stuk
van feedback voorzien en zal het ook bij de MR passeren. Het
belangrijkst is natuurlijk dat kinderen op de hoogte zijn en dat we
middels het positief stimuleren van het gedrag zaken kunnen
voorkomen. Mocht er toch grensoverschrijdend gedrag
plaatsvinden, dan kunnen we eenduidig handelen. Mocht u vragen
hebben dan kunt u altijd even bij de leerkracht of directie binnen
lopen.
We hebben in de afgelopen periode al veel geleerd door de
nieuwe richtlijnen in de praktijk uit te proberen en merken dat er een
hele positieve ontwikkeling is. We houden u uiteraard op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Personeel
babynieuws
Leuk nieuws! Juffrouw Eef is in verwachting. Namens het team van
De Landman zijn we uiteraard erg blij voor haar en haar partner.
Versterkingen
In de komende periode zullen er twee nieuwe gezichten op De
Landman te zien zijn: juf Patricia gaat zich voorbereiden op een
mogelijk zij-instroom traject en juf Mariëlle is een gediplomeerde juf
die middels een stage wil kijken of ze een terugkeer wil maken in het
onderwijs. Beiden zijn vol enthousiasme binnen gekomen en zijn een
versterking in de breedte van ons team.

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

IPC
De start van de tweede unit is een feit. Na een zeer enthousiast ontvangen eerste unit gaan we
verder om ‘kinderen zelf de wereld te laten ervaren’. Het kan zijn dat leerkachten een beroep op
u doen om bijvoorbeeld te ondersteunen, voor materialen te zorgen of voor vervoer naar een
excursie. We zijn u dan ook erg dankbaar voor alle hulp!
Dit schooljaar komt er ook nog een speciale informatieavond voor ouders rondom IPC. Op deze
avond gaan we dieper in op de visie die er onder ligt hoe we ook met deze manier van werken
de kerndoelen dekken.

Ouderbijdrage
Onderaan deze nieuwsbrief is een brief m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage toegevoegd. We
hebben van een flink aantal ouders deze bijdrage nog niet mogen ontvangen. Wellicht is het aan
uw aandacht ontsnapt of u maakt hierin een bewuste keuze. Na deze brief komt er nog een
herinnering welke persoonlijk zal worden verzonden.

Bijlagen
•
•
•

Brief Ouderbijdrage
Uitnodiging presentatie avond
Uitnodiging opening Natuurspeeltuin Helvoirt

Ouderbijdrage bs. Dr Landman
Van
: Oudervereniging Dr. Landmanschool Helvoirt
Betreft : Machtiging Ouderbijdrage
Datum : Schooljaar 2019/2020
Beste ouder/verzorger,
De oudervereniging organiseert tal van activiteiten om samen met leerkrachten, ondersteunend personeel en de directie te
zorgen dat uw kind zich thuis voelt op onze school.
Op onze basisschool wordt de ouderbijdrage geïnd en beheerd door de Oudervereniging. De Oudervereniging vertegenwoordigt
elke ouder met een kind op de basisschool. Op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2014 is het voorstel ingebracht
om de ouderbijdrage jaarlijks via automatische incasso te innen. Dit voorstel is destijds positief ontvangen en daarom ontvangt u
deze machtiging. Deze geldt voor de hele basisschoolperiode van uw kind(eren).
De ouderbijdrage wordt ieder jaar bepaald op de Algemene Ledenvergadering en is voor schooljaar 2019/2020 vastgesteld op
€ 20,- per kind. Mocht het betalen van het bedrag voor u een probleem zijn, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met
de schooldirectie.
Wilt u ons niet machtigen voor de ouderbijdrage?
Dan verzoeken we het bedrag van € 20 per kind / per schooljaar over te maken aan:
NL74RABO 0121 1419 26 t.n.v. Oudervereniging Dr. Landmanschool. Graag met vermelding van de naam van uw kind(eren) en
de klas.
Dank u voor de genomen moeite. U kunt het formulier digitaal verzenden via Michelle of aan de leerkracht van uw kind / 1 van
de kinderen afgeven.
Namens de Oudervereniging,
Met vriendelijke groet,
Marielle Noukens
Penningmeester

Machtiging ouderbijdrage
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Land incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

: Oudervereniging bs Dr. Landman
: Kloosterstraat 30
: 5268 AC
: Helvoirt
: Nederland
: NL17ZZZ402168890000
: Ouderbijdrage basisschool Dr. Landman

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hier voor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ouders/verzorgers van:
(kind 1) __________________
(kind 2) __________________
(kind 3) __________________
(kind 4) __________________

Groep: _______
Groep: _______
Groep: _______
Groep: _______

Naam : ………………………………………………………………
Adres : ……………………………………………………………...
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ……..……………….………
Land* : …………….……………………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….
Bank Identificatie [BIC]** : …..………………………………………….…
Plaats en datum : …..………………….…..……………………..
Handtekening

: .................................................................

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

Uitnodiging presentatie avond
Ik nodig u graag uit om mijn eerste ervaringen en beelden van De Landmanschool met u
te delen. Nog mooier zou ik het vinden om met u in gesprek te gaan om te kijken wat
voor u herkenbaar is.
Om te voorkomen dat de ruimte te vol zit wil ik u graag op voorhand op twee tijdstippen
uitnodigen. Misschien dat dit niet nodig is, maar dan zijn we in ieder geval voorbereid.
Mocht u willen komen dan vraag ik u om het onderstaande strookje in te vullen en via uw
kind terug te geven aan de leerkacht.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja ik/wij komen graag naar de presentatie avond voor ouders op 19 november op het
onderstaande tijdstip (graag aankruisen wat van toepassing is).
Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 zijn uitgenodigd tussen 18: 45 en 19:45

□

Ouders met kinderen in groep 5 t/m 8 zijn uitgenodigd tussen 20:00 en 21:00

□

naam……………………………………………………………………………….
Wij komen met……………..personen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik vraag u om het strookje uiterlijk 15 november in te leveren zodat we ons zelf goed
kunnen voorbereiden. De presentatie zal plaats vinden in de huiskamer van het
Helvoirthuis.
Hopelijk zie ik u dan!
Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Bericht vanuit de Natuurspeeltuin
Op zondag 24 november geven wij een feestje om de Natuurspeeltuin Helvoirt officieel te
openen. We nodigen jullie graag uit voor een hapje en drankje tussen 10.00 en 12.00uur
op het voormalig crossbaantje, bij de Anton van Duinkerkenstraat. De officiële opening is
rond 10.15u.
Een feestelijke opening kan natuurlijk niet zonder leuke activiteiten en daarom hebben
we pieten uitgenodigd om samen met de kinderen de zandbak, glijbaan, klimboom,
waterloop, duikelrek, verspringbak en nog veel meer te ontdekken!
Graag tot 24 november.
Joost van de Ven, Bram van Iersel, Sandra van der Linden, Dorien Leijdens en Lieke van
Gorp
namens de Natuurspeeltuin Helvoirt

