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Basisschool Dr. Landman

Beste ouders/ verzorgers,
We zijn weer goed gestart na de kerstvakantie. Nieuwe IPC thema’s zijn
weer opgestart en we merken dat er veel rust heerst in de school. Nadat
we veel aandacht hebben gegeven aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling met de Kanjertraining en van hieruit ook doorgepakt
hebben m.b.t. grensoverschrijdend gedrag merken we dat het echt zijn
vruchten heeft afgeworpen. We zien betere communicatie, kinderen
die zich veiliger voelen (dit hebben we gemeten d.m.v. een
veiligheidsmonitor) en dat met name het buiten spelen vele malen
rustiger verloopt dan voorheen. We zien ook het tegenovergestelde
ontstaan, dat juist het positieve gedrag heel erg op begint te vallen. We
zijn uiteraard erg blij met deze ontwikkelingen en gaan dan ook met
veel zin verder met de Kanjertrainingen.

Kalender

Studiedagen
2019-2020

Maikel de la Cousine
Maandag
04 mei 2020
Vrijdag
26 juni 2020
Alle kinderen zijn
op
bovengenoemde
data vrij.

Kind – oudergesprekken
Op 4, 5 en 6 februari vinden de kind – ouder gesprekken weer plaats. In
principe proberen we de gesprekken zo veel mogelijk plaats te laten
vinden op dinsdagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en
donderdagavond. Helaas lukt dit niet altijd doordat een collega
bijvoorbeeld een cursus- of opleidingsdag heeft. Sommige groepen
zullen
om
die
reden
uitwijken
naar
andere
dagen.
Het kan dus voorkomen dat u op verschillende momenten naar school
moet komen met uw kinderen. We proberen dit zo veel mogelijk binnen
de perken te houden, maar vragen hiervoor uw begrip.

Rots en Water
Juf Carien en juf Lieke hebben hun diploma gehaald om Rots en Water
trainingen te mogen geven. We hebben als Landmanschool gemerkt
dat er veel vraag naar is en dat de plekken via het regionaal
trainingscentrum maar beperkt zijn. Daarom hebben we er voor
gekozen deze training zelf aan te gaan bieden. Over een aantal weken
start het eerste traject. Aanmelding verloopt via de leerkracht en het
zorgteam en uiteraard in overleg met ouders. Als ouder zelf aanmelden
is niet mogelijk, maar hierover in gesprek gaan met de leerkracht
natuurlijk wel.

Nieuwe kleutergroep/juf Patricia
We hebben u voor de vakantie meegenomen in het traject richting een
vierde kleutergroep (wisselgroep). Dit omdat we hierin ook werden
ondersteund door het bestuur. We wilden hiervoor Paticia in zetten in
een zij-instroomtraject. We waren hier heel enthousiast over, maar
helaas heeft een assessment bij Patricia ervoor gezorgd dat dit traject
is gestopt. We konden ons als Landman hier niet in vinden doordat onze
eigen eigen obeservaties juist positief waren. Ook een bezwaar heeft
helaas niet mogen zorgen voor een wijziging van het standpunt.
We blijven juf Patricia uiteraard steunen omdat we in haar een enorm
onderwijstalent zien, maar dit betekent wel dat we ons moeten
beraden over de vorming van een vierde (wissel) groep. In maart
hebben we de grootste piek in het leerlingenaantal bij de kleuters dus
we willen voor die tijd een oplossing hebben om deze onverwachte
groepsgroottes op te vangen.

Juf Saskia
Voor de vakantie is juf Saskia bevallen en ze heeft een gezonde zoon
gekregen. Hij Heet: MIka. We feliciteren haar en haar partner uiteraard
met hun nieuwe aanwinst.

Vakanties/ vrije
dagen
2019 – 2020
Carnavalsvakantie
22 februari t/m 01
maart
2e Paasdag
13 april
Meivakantie
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Groep 4
In groep vier (van juf Saskia en juf Bregje) hebben we dit jaar een flinke
uitdaging gehad om alle vervangingen te regelen. Aan de ene kant
hadden we de complexiteit rondom de verschiilende vervangingen en
aan de andere kant wordt het steeds moeilijk vanwege het
lerarentekort om vervanging te vinden. We hebben zoveel mogelijk
bekende gezichten voor de klas willen zetten en dat is ons ook gelukt.
Na de kerstvakantie moesten we daar juf Hannelore aan toevoegen,
maarvanaf volgende week is dit niet meer ndig omdat het dan weer
mogelijk is voor juf Kristel en juf Bregje om samen de klas te draaien.

Actie voor Australië
We doen als school niet snel mee met goede doelen acties. Dit omdat
we bijna wekelijks hier aanbod voor krijgen. Maar wanneer een kind van
onze school zelf een actie op touw zet zijn we natuurlijk enorm trots.
Maud de Leeuw wil namelijk geld ophalen voor de dieren in Australië,
die slachtoffer zijn geworden van de verschrikkelijke bosbranden. Ze
vraagt daarvoor aan iedereen om bonnetjes van lege flessen aan haar
te geven. Zij zal er dan zorg voor dragen dat het opgehaalde geld bij
het goede doel terecht komt. Deze bonnetjes kunnen bij de juf worden
ingeleverd en samen met de kinderen kunnen ze dan in een bus op het
kantoor van Floor en Maikel gedaan worden. De bonnetjes kunnen t/m
februari gedoneerd worden.

AVG
In het kader van de AVG regelgeving willen we u vragen om zelf geen
beeldmateriaal meer te maken (foto/video). Met de AVG wetgeving is
dit al lastig, maar ook omdat een groeiend aantal ouders aangeeft hier
geen toestemming voor te geven. Het is voor ons onmogelijk om elk
toestel te controleren dus vandaar dat we u vragen dit niet meer te
doen.

Parkeer problematiek
Er wordt veel hinder ondervonden van het parkeren bij de Leijenhof. Het
gaat hier om een privé parkeerplaats waar ouders parkeren als de
kinderen van school gehaald gaan worden. De afgelopen tijd is de
hinder niet minder geworden. Daarom hebben we het bericht
gekregen dat er handhaving komt en er boetes uitgeschreven gaan
worden. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Vandaar nogmaals de
oproep om hier niet te parkeren.

Codeskillz
Codeskillz gaat starten in de eerste week van februari (mits de
materialen binnen zijn). Bij codeskillz gaat een groepje kinderen in 6
lessen leren over robotica en programmeren. We hebben hier al eerder
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over bericht, maar nu is dus de start bekend. We gaan starten met een klein groepje onder leiding
van Maikel. Als het een succes is zetten we het groter door. Het doel is natuurlijk om dit ook meer in
de klassen aan bod te laten komen en dat de kinderen uitleg kunnen geven aan hun juf of meester.

Problematiek vervangingen
Steeds vaker krijgen we te horen dat er geen vervanging meer beschikbaar is. Dit is een indirect
gevolg van de het leraren tekort doordat er steeds minder ‘losse’ vervangers zijn. We proberen dit
dan vaak op te lossen door andere leerkrachten extra te laten werken of de directie in te zetten.
We merken echter wel dat rek er echt uit is. We gaan met het team hierover in overleg om te kijken
hoe we hier in de toekomst mee omgaan. We zien in de regio dat steeds vaker een groep naar
huis wordt gestuurd. Ditt is voor ons de allerlaatste optie. Echter zal het in de toekomst wellicht
onvermijdelijk zijn dat dit gaat gebeuren. We houden u uiteraard op de hoogte van het beleid dat
we hiervoor gaan inrichten. Dit zal ook met de MR worden besproken.
We krijgen ook steeds vaker de vraag waarom de vervanger niet tijdig bekend wordt gemaakt. Dit
zouden we graag willen doen, maar vaak zijn we tot kort voordat de kinderen binnenkomen nog
de vervanging aan het regelen. Of we krijgen vanuit de vervangerspoule pas heel laat door wie
de vervanger is en ook dit kan op het laatste moment nog gewisseld worden. We doen ons best dit
te communiceren, maar dan weet u ook hoe het komt als we dit ons niet lukt.

Bijlagen
•
•
•

Kennismaking Lisette Slokker schoolmaatschappelijk werk
Brief vanuit LefH m.b.t. carnaval
Brief vanuit helder theater

Schoolmaatschappelijk Werk
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren de zorg
voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over opgroeien,
opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werkster.

Wat kan de schoolmaatschappelijk werker aan u bieden:
• Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
• Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
• Korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt.
• Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-,
verwerkings- en gezinsproblematiek.
• In kaart brengen wat er nodig is.
• Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding via het
Basisteam Jeugd en Gezin.
• Opvoedingsbegeleiding
De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:

• Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
• Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
• Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
• Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
• Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?

Lisette Slokker Is de schoolmaatschappelijk werkster op de basisschool van uw kind. Haar
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

U kunt Lisette bereiken:
-

- Via Farent: 088 - 0237500
Op haar mobiel: 06 - 54 93 09 72 / Per email: lisetteslokker@farent.nl

Beste kinderen van groep 1 t/m 8 en ouders,
Het is weer bijna carnaval, en dus organiseert LEFH weer een geweldige
carnavalsmiddag! Graag nodigen we jullie uit om er samen een leuke middag van te
maken en carnaval alvast goed te beginnen!
Deze middag zal dit jaar gehouden worden op woensdag 19 februari in d’n Inbreng. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom, uiteraard in je leukste carnavalskleren!
Vanaf 14:00 tot 16:00 uur hebben wij een leuk carnavalsprogramma voor jullie met voor
ieder wat wils.
De entree voor deze middag is gratis! Consumpties zoals een snoepzak, zakje chips en
frisdrank zijn tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Hiervoor is een stempelkaart
verkrijgbaar aan de bar.

Tot dan!
Werkgroep Carnaval

