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Basisschool Dr. Landman

Kalender
Beste ouders/ verzorgers,
Met de kerstvakantie voor de deur sluiten we het jaar alweer bijna
af. Voor mij persoonlijk een jaar vol met nieuwe uitdagingen. Ik heb
inmiddels mijn draai goed gevonden en Helvoirt voelt dan ook als
thuis. Hiervoor zijn de kinderen belangrijk, maar natuurlijk ook de
collega’s en de ouders. Ik kijk uit naar de komende jaren. Hierin
gaan we verder met het doorontwikkelen van de Landman. Hierbij
komt er nog meer ruimte voor talent en gaan we met een nieuw
schoolpan dit allemaal vormgeven. Ik kijk ernaar uit.
Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen en een gelukkig en
gezond 2020!

Maikel de la Cousine

Studiedagen
2019-2020

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

Pilot CodeSkills
Na de kerstvakantie start er een Pilot onder leiding van Maikel de la
Cousine m.b.t. programmeren en robotica voor kinderen (codeskills). In
deze pilot wordt met een clubje van 4 kinderen
geleerd wat programmeren is en hoe dit
gekoppeld kan worden aan robotica. Dit
gebeurt aan de hand van de leerlijnen die bij
de MBOT zitten. Als dit een succes is (en daar
gaan we natuurlijk vanuit) dan wordt de
workshop uitgebreid. We houden u op de
hoogte.

Een nieuwe groep: de wisselgroep bij de kleuters
We hebben u in voorgaande nieuwsbrieven geïnformeerd over juf
Patricia en hoe zij via een zij-instroomtraject op De Landman
werkzaam is. Tot nu toe verloopt dit heel goed en hebben we er
vertrouwen in dat ze in januari officieel kan beginnen en haar
startbevoegdheid gaat halen. Dit betekent ook meteen goed nieuws
voor De Landman. We hebben namelijk te maken met een
onverwachte groei bij de kleutergroepen. Hierdoor komen begin 2020
de groepen ver boven de 30 leerlingen uit. Dit is uiteraard niet
wenselijk en daarom heeft het bestuur ook met ons meegedacht om
via dit traject verlichting te creëren en tevens een kwalitatieve impuls
te kunnen geven.
Dit leidt ertoe dat we eind januari een wisselgroep gaan vormen. Deze
vierde kleutergroep heeft een wisselende samenstelling waardoor alle
kinderen een moment in de week in deze groep zullen zitten (behalve
de allerjongste instromers). Het doel hiervan is om specifieke impulsen
te kunnen geven aan kinderen, passende bij hun ontwikkeling. Deze
groep zal worden geleid door juf Henny en juf Marja van den Berg.
Juf Patricia gaat daarom meer uren maken in groep 1/2C waardoor
juf Henny meer tijd kan steken in de wisselgroep. Juf Henny blijft echter
wel betrokken bij groep 1/2C.
We zien dit als een heel mooie kans om kwalitatief nog beter onderwijs
te kunnen verzorgen. Daarnaast is het natuurlijk heel fijn dat we
hierdoor voor de kinderen en de leerkrachten de druk van een grote
groep kunnen laten afnemen.
Uiteraard zullen we het proces nauwgezet volgen en evalueren om
ook bij te kunnen sturen waar nodig. Wanneer we meer informatie
hebben m.b.t. de planning e.d. zullen we dit uiteraard met u delen.

Vakanties/ vrije
dagen
2019 – 2020
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

Sociale veiligheid
Een van de belangrijkste zaken op een school is dat kinderen sociale veiligheid ervaren. Dit meten
we 2x per jaar door een KanVas vragenlijst in te laten vullen. Hier halen we heel veel informatie uit
m.b.t. welbevinden, sociale interactie, etc. Daarnaast zijn we er wekelijks mee bezig met de
Kanjertrainingen in de klas. Na de laatste afname zijn we dan ook erg trots dat de sociale
veiligheid en het welbevinden van kinderen wederom gegroeid is.We hebben de afgelopen
anderhalf jaar natuurlijk veel geïnvesteerd om dit te verbeteren. Door een actieve kanjerschool te
worden, veel nadruk te leggen op positief gedrag en consequenter te gaan handelen bij
grensoverschrijdend gedrag, zien we dat dit zijn vruchten afwerpt. Ook de rol van ouders is hierbij
erg belangrijk. We voelen ons namelijk enorm gesteund door de feedback die we van ouders
hebben gekregen. Dank daarvoor.

Vervanging van Juf Saskia
We hebben de afgelopen tijd enorm ons best gedaan om zoveel mogelijk continuïteit in groep 4
te hebben m.b.t. de inzet van vervanging n.a.v. het zwangerschapsverlof van juf Saskia. Dit is ons
gelukt door de flexibiliteit van juf Kristel en de vervangerspoule en uiteraard ook door de inzet van
juf Bregje. Na de vakantie proberen we dit zoveel mogelijk in stand te houden. In het
onderstaande schema ziet u de inzet van leerkrachten na de vakantie. Hannelore is hieraan
toegevoegd, maar in de praktijk zullen de kinderen het meest te maken hebben met de huidige
leerkachten Kristel en Bregje. Op de woensdagen zullen de kinderen namelijk ook steeds meer juf
Bregje zien.
Maandag: Kristel
Dinsdag: Kristel
Woensdag: Bregje/ Hannelore
Donderdag: Bregje/ Hannelore
Vrijdag: Bregje/ Kristel

Extra module Engels
Zoals jullie allen weten werken wij op school veel met vrijwilligers. Onlangs kwam er een
nieuwe inwoner van Helvoirt op school vragen of zij iets kan betekenen voor de school.
Het gaat Genevieve, een vrouw uit Zuid Afrika. Zij spreekt vloeiend Engels en zou het heel
leuk vinden om de kinderen hier Engels te leren. Zelf wil zij natuurlijk graag snel Nederlands
leren.
We hebben afgesproken dat zij gaat beginnen met een klein clubje kinderen. Een keer
per week gaat ze met deze kinderen een gezelschapselletje spelen, een verhaal lezen of
een opdracht maken. Helemaal in het Engels. Dit lijkt ons een mooie uitdagende
aanvulling op onze Engelse lessen.

