Update 37, 29-06-2020

Beste ouders/verzorgers,

Per 1 juli gaat er een vernieuwd Covid19 protocol in werking voor het onderwijs. Op enkele wijzigingen
na blijft een groot stuk gelijk. We willen u meenemen in belangrijkste wijzigingen.
Oudercontact mogelijk op afspraak
Het is mogelijk om op afspraak in de school te komen. Het dan wel noodzakelijk om een vragenlijst
door te lopen om bij mogelijk contactonderzoek snel gegevens te kunnen achterhalen. Afspraken
vinden zoveel mogelijk plaats buiten de lestijden van kinderen en zullen op 1,5 meter afstand
plaatsvinden. Om lastige momenten te voorkomen vindt u in de bijlage de vragenlijst.
Ouders op het plein
Het nieuwe protocol geeft aan dat ouders weer op het plein mogen. Maar dan wel op 1,5 meter
afstand. We merken nu al dat dit vaak lastig is, vandaar dat we de huidige werkwijze handhaven:
Ouders om de beukenhaag en leerkrachten en leerlingen op het plein of de doorloopzone voor de
school.
Neusverkoudheid
Kleuters in groep 1/2 hoeven niet naar huis als ze verkouden zijn. Dit geldt wel als er sprake is van
koorts. Daarom vragen we u om bij twijfel de temperatuur van uw kind te controleren. We houden ons
aan wat het protocol voorschrijft:



Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3,
gaat de leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid
zonder koorts.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen
hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.

Traktaties
Traktaties mogen weer, mits ze verpakt zijn en niet thuis verwerkt. We gaan niet met terugwerkende
kracht alle traktaties die niet door zijn gegaan inhalen. Wij hopen hierbij op uw begrip.
Extra activiteiten
We proberen tijdens al onze activiteiten zoveel mogelijk rekening te houden met de veiligheid van de
kinderen en de leerkrachten. Daarom worden groepen nauwelijks gemixt en maken we geen of
nauwelijks gebruik van externe hulp. Dit is voor ons ook nog steeds vreemd omdat we normaal
gesproken heel erg blij zijn met alle hulp van u als ouder.
Vragen of twijfels
Mocht u als ouder vragen hebben of twijfelen aan bijvoorbeeld een verkoudheid bij uw kind, neem dan
gerust contact op met de school
met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 36, 19-06-2020

Beste ouders/verzorgers,
De vakantie zit er langzaam aan te komen. Het is een van de meest bijzondere schooljaren ooit
geweest, waarin we met z'n allen veel hebben geleerd. Toch kijken we stiekem toch ook wel een
beetje uit naar de start van het nieuwe schooljaar. Zoals het er nu naar uitziet blijven de maatregelen
ook na de vakantie gehandhaafd. Mocht er in de vakantieperiode verandering in komen zullen we u
daarover tijdig informeren.
Aangepaste richtlijnen
Kinderen tussen de 0 en 6 jaar die verkouden zijn en geen koorts hebben mogen weer naar school.
Het RIVM heeft deze aanpassing gemaakt. Voor de overige leeftijden blijven dezelfde maatregelen
gelden. Ons advies is om altijd even te bellen en te overleggen over wat verstandig is. Bij twijfel ook:
bel gerust!
Complimenten
Het was voor iedereen even wennen, maar inmiddels is het mooi om te zien hoe vloeiend en vlot alles
verloopt in en rondom de school. We merken dat er veel begrip is en dat ouders en kinderen aan alle
kanten meewerken alles goed te laten verlopen. Dit waarderen we enorm!
Pré-advies groep 7
Ondanks de corona crisis willen we de ouders en kinderen in groep 7 alvast een indicatie geven van
het advies dat we in groep 8 gaan geven. Hierbij is uiteraard ook de mening van ouders belangrijk en
daarom is dit voor ons ook een heel waardevol gesprek. De betreffende groepen krijgen verder bericht
van de leerkrachten.
Vervangingen
Vandaag is de dag dat de formatie en groepsindeling voor 2020-2021 uit gaat. Hierin staat op een
aantal plekken: ‘vervanging moet nog worden ingevuld’. We doen er alles aan om dit voor de
zomervakantie rond te hebben. We gaan echter wel voor kwaliteit, wat ervoor kan zorgen dat er meer
gesprekken gevoerd moeten worden. We houden u op de hoogte.
met vriendelijke groet,
Mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 35, 12-06-2020

Beste ouders/verzorgers,
We zitten inmiddels al weer een flinke tijd in de situatie met Coronamaatregelen. Het fijn om te zien
dat het ons lukt om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Kinderen, leerkrachten en zelfs
ouders attenderen elkaar erop als het even wordt vergeten en dat is natuurlijk heel erg fijn! Volgende
week komt er meer informatie over volgend schooljaar en dit zal ook in een aparte mail komen zodat
alles handig bij elkaar staat. Met de onderstaande berichten willen we u alvast meenemen in het
proces er naartoe.
Toetsen
We kiezen er bewust voor om dit schooljaar ons niet meer te richten op toetsen. We hebben na de
coronacrisis nog maar weinig tijd over in het schooljaar en willen deze tijd gebruiken om kinderen een
mooi lesaanbod te geven. Daarnaast kunnen we de kinderen ook heel goed volgen zonder toetsen.
Sommige toetsen gebruiken we diagnostisch en maken we deels of samen met de kinderen. Dit is
puur en alleen om te kijken of er eventuele hiaten zijn. Dit past ook heel goed binnen de visie van de
Landman waarin we vinden dat we kinderen in de volle breedte van hun talenten moeten volgen en
dat het beeld van de leerkracht belangrijker moet zijn dan een kort meetmoment als een toets. Dit
betekent niet dat we nooit meer gaan toetsen, maar voor dit jaar zetten we geen toetsresultaten in
Parnassys en maken we ook geen tussentijdse cito’s meer. Vindt u het lastig om de voortgang van uw
kind in te schatten maak dan gerust een digitale afspraak met de leerkracht. De leerkracht kan
vervolgens een mooi beeld geven over de ontwikkeling van uw kind. Mocht er onverhoopt toch ergens
een toets verschijnen in Parnassys is dit puur en alleen voor het overzicht of analyse van de juf. Deze
toetsen gaan er vervolgens ook weer uit.
Wissel in de verzamelplekken
Om een wat snellere doorstroom te krijgen hebben we wat plekken geruild voor het verzamelen van
de kinderen op het speelplein. Hierdoor staan de kleuters vooraan en kunnen ze sneller naar binnen.
In de bijlage vindt u de nieuwe plattegrond.
Groepswissel/oefenmoment
De groepswissel vindt dit jaar plaats op 2 juli van 10:30 tot 12:00. Op dat moment gaat uw kind naar
de groep waar hij of zij volgend jaar in zit. Ook de kinderen die volgend jaar instromen mogen in hun
aanstaande groep 1/2 komen oefenen. De groepen 8 zijn deze ochtend vrij.
Voor nieuwe kleuters is dit ook meteen een oefenmoment in de groep waar ze bij komen. Mocht er
voor uw kind specifiek iets anders nodig zijn (meer oefenmomenten).Neem dan contact met ons op.
Groepsindeling schooljaar 2020/2021
Volgende week zullen we de groepsindelingen voor volgend jaar bekend maken. De kinderen weten
dan ook bij welke leerkracht ze volgend jaar in de klas komen. Het kan voorkomen dat u hierover in
gesprek wilt, maar vanwege de huidige maatregelen kan dit niet live. Mocht u toch in contact willen
komen kunt u uiteraard altijd bellen en staan we op die manier voor u klaar.
met vriendelijke groet,
Mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 34, 04-06-2020

Beste ouders/verzorgers,
Volgende week maandag is het zover: alle kinderen mogen weer tegelijk naar school. Ook al is het
natuurlijk spannend, hebben we er wel enorm veel zin in om weer enigszins 'normaal' te kunnen
draaien. We hebben u in de afgelopen periode uitgebreid geïnformeerd over alle maatregelen die we
in de school hanteren en we zullen dit de komende tijd ook blijven doen. Voor 8 juni heeft u de
informatie vorige week al ontvangen. Hieronder nog een aantal aanvullende mededelingen en een
mededeling vanuit de medezeggenschapsraad.

Verkiezingen MR
Per schooljaar 2020 - 2021 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de MR. De oudergeleding van
de MR bestaat uit 3 personen. De termijn van Suzanne van der Heijden en Sandra Rademaker is
officieel verstreken. Zij stellen zich echter wel (her)kiesbaar. Dit betekent dat wij, mochten er meerdere
aanmeldingen zijn, verkiezingen gaan houden. Hierover hoort u later meer. Mocht u vragen hebben
over dit proces of geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de MR, dan mag u contact opnemen
met Lynn van Lierop (l.vanlierop@cadansprimair.nl). Bij uw aanmelding ontvangen wij graag een
motivatie. De uiterste aanmelddatum is vrijdag 12 juni.
Afstand bij de deur
We merkten vanochtend dat het toch weer drukker wordt met ouders in de zone voor de school.
Sommige ouders lopen er snel even doorheen, zetten daar even de kinderen af of zwaaien naar hun
peuter door het raam. Ook met de peuteropvang hebben we nogmaals afgestemd dat we de zone
voor de school vrij willen houden. We doen dit omdat het momenteel erg belangrijk is zodat
leerkrachten en kinderen veilig de school in kunnen lopen. Met name ook voor de veiligheidsbeleving
van leerkrachten is het van groot belang dat we voor en na school deze zone vrij houden. Om het nog
wat duidelijker te maken zullen we ervoor zorgen dat er bordjes komen te staan. We vragen u om
buiten de beukenhaag afscheid te nemen. Hiervoor kunt u vanuit de school gezien de linker- rechteren achterzijde gebruiken.
Inleveren devices
Er zijn nog een aantal gezinnen die een Chromebook hebben geleend. We willen u vragen om deze
uiterlijk vrijdag met het bijbehorende formulier in te leveren. Vanaf 8 juni hebben we namelijk weer
onze maximale ICT capaciteit nodig op school. Uw kind kan de chromebook inleveren bij meneer
Henri.
Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 33, 29-5-2020
Beste ouders/verzorgers,
Het was even wachten maar gisteren is het nieuwe protocol rondom de volledige heropening van de
basisscholen binnen gekomen. We willen u daarom graag informeren over wat dit voor de Landman
betekent. Daarnaast wensen we u alvast een fijn pinksterweekend!
Maatregelen corona vanaf 8 juni
Het nieuwe protocol rond de volledige heropening heeft in de praktijk niet veel verandering gebracht.
Het grote verschil is dat alle kinderen weer tegelijk naar school toe mogen komen. Daarnaast zal het
oude rooster weer in werking treden en vervalt de noodopvang. Verder zijn nagenoeg alle
spelregels hetzelfde gebleven. Hiervan geven we hieronder een samengevatte opsomming:


















Zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school.
Kinderen wachten op de afgesproken plek op de speelplaats of achter de school (zie bijlage)
Ouders mogen niet in de school of op het speelplein.
Ouders wachten op de Landman rondom de beukenhaag (behalve aan de schoolzijde).
Leerkrachten nemen de groepen mee naar binnen.
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
Leerkracht bewaren wel zoveel mogelijk afstand, tenzij het in de werkzaamheden noodzakelijk
is om dit niet te doen.
Leerkrachten onderling houden 1,5 meter afstand.
Groepen blijven bij elkaar en worden niet gemixt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt bij
groep 8. Zij zullen in kleine groepjes voor de eindfilm repeteren.
We niezen of hoesten in de elleboog.
Kinderen en/of leerkrachten met de inmiddels bekende klachten mogen niet naar school.
Mochten deze klachten gedurende de dag ontstaan moet de leerkracht/leerling naar huis.
Kinderen mogen niet trakteren op school. Verjaardagen worden uiteraard wel gevierd.
De leerkrachten van groep 1 t/m 6 nemen de kinderen aan het einde van de dag weer mee
naar buiten.
Gedurende de dag worden regelmatig de handen gewassen.
Aan het einde van de dag worden meubels en materialen zoveel gedesinfecteerd.
Wc’s en deurklinken worden extra gepoetst.
In de school zijn looproutes uitgezet en symbolen rondom hygiëne aangebracht.

Overige maatregelen
Naast deze lijst zijn er nog een flink aantal andere interne maatregelen waar we rekening mee
houden. Om het overzichtelijk te houden kiezen we voor de bovenstaande samenvatting. Mocht u
vragen hebben kunt u deze natuurlijk altijd stellen. Twijfelt u eraan of uw kind naar school kan neem
dan contact op.
Oudercontact
Een lastig onderdeel is dat ouders niet in de school mogen komen. Mocht u een afspraak willen
maken neem dan contact met ons op dan kijken we naar online mogelijkheden of wellicht als het om
een kort gesprekje gaat kunnen we dit buiten doen (dat mag wel). Voor ernstige zorgen of
noodgevallen kunnen we een uitzondering maken. We gaan dan op zoek naar een passende
oplossing.
Aanvullende informatie
De komende dagen weken zullen de maatregelen op tal van activiteiten invloed hebben. Daarnaast
kunnen er tussentijds ook nog aanvullingen komen. We zullen u hier dan ook over blijven informeren
via de updates.
Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 32, 27-5-2020
Beste ouders/verzorgers,
Protocol na 8 juni
Vandaag zouden we het protocol krijgen vanuit de PO-raad/RIVM waarin staat hoe we het onderwijs
na 8 juni moeten vormgeven. Echter hebben we een bericht gekregen dat het niet is gelukt om dit
protocol vandaag klaar te hebben. Het blijft ook voor ons dus nog even afwachten. Er werd wederom
aangegeven dat we moeten wachten met plannen maken tot het protocol er is.
Corona en de Landman
We zitten inmiddels in week 3 en we kunnen gelukkig nog steeds zeggen dat alles goed verloopt.
Afstand houden lukt aardig, de kinderen houden er zoveel mogelijk rekening mee, het handen
wassen/hoesten/niezen gaat volgens afspraak en ook ouders houden goed rekening met de situatie.
Verder hebben we nog geen signalen van kinderen en/of collega's die ziek zijn geworden. Het is
natuurlijk nog vroeg, maar de eerste signalen zijn positief. Hopelijk gaat het zo verder en kunnen we
ook snel ouders (wellicht op afspraak) weer ontmoeten in de school.
Leerachterstand/ leervertraging
We merken tot nu toe dat kinderen over het algemeen geen grote achterstanden hebben opgelopen.
Sommige onderdelen moeten nog even worden herhaald of opgefrist worden, maar aan alles is te
merken dat er thuis hard is gewerkt. Daarvoor ook dank aan de inzet van u als ouders!
Studiedag 26 juni
De studiedag die op deze datum staat gepland gaat gewoon door en de kinderen zijn dus vrij. We
hebben getwijfeld om deze te laten vervallen, maar er zijn teveel zaken die we nog moeten afstemmen
voor volgend schooljaar en we hebben als team nagenoeg geen gezamenlijke momenten meer om
deze zaken te regelen.
Processierups
In de eikenbomen op het speelplein zijn processierupsen gezien. Deze zijn meteen verwijderd door de
gemeente en ze hebben toegezegd dat ze regelmatig komen controleren. Daarnaast houden we het
natuurlijk zelf ook goed in de gaten. Momenteel zijn er geen rupsen meer te zien.
Groepsindeling volgend jaar
Volgend schooljaar zullen we met een extra groep gaan werken om de groei in de onderbouw op te
kunnen vangen. Dit betekent dat we gaan werken met 14 groepen. De verdeling van de leerkrachten
wordt pas later bekend gemaakt, maar hieronder kunt u alvast de groepsindeling zien. Wat het een en
ander betekent voor uw kind(eren) hoort u ook zo snel mogelijk via de leerkracht of de update.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 1/2C
Groep 1/2D
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8A
Groep 8B

Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 31 25—5-2020

Beste ouders/verzorgers,
Rooster
In de bijlage kunt u het rooster vinden dat we hanteren vanaf 1 juni. Dit is waarschijnlijk de laatste
week dat we de huidige werkwijze moeten uitvoeren. Vanaf 8 juni gaan we waarschijnlijk weer
helemaal open voor kinderen. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.
Buitenspelen
We spelen nu buiten in hele kleine groepen op het plein (maximaal 16 kinderen). Hierdoor hebben we
de ruimte en komen de kinderen van verschillende groepen zo min mogelijk met elkaar in aanraking.
Hoe dit er na 8 juni uit gaat zien weten we nog niet. De eerste berichten van processierupsen in de
eikenbomen rondom de speelplaats zijn inmiddels al weer binnen gekomen en we hebben hiervoor de
gemeente ingeschakeld. Mocht een oplossing niet afdoende zijn, moeten we andere keuzes gaan
maken.
Met vriendelijke groet,
Mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 30 20-5-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u wellicht inmiddels hebt gehoord of gelezen gaan de scholen vanaf 8 juni weer volledig open
mits het virus dan geen nieuwe piek kent welke terug te herleiden is naar de eerdere gedeeltelijke
heropening. Hierover kregen wij vandaag het onderstaande bericht vanuit de PO-raad:
'De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment nauwlettend
in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in
Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief
beslist of het primair onderwijs haar deuren volledig opent op 8 juni. Door de scholen op 8 juni
te openen, krijgen die de tijd om zich samen met medewerkers, ouders en opvang voor te
bereiden.'
Wij hopen natuurlijk op goed nieuws. Enerzijds dat het virus voor zover mogelijk onder controle is en
anderzijds dat we het schooljaar op een fijne manier met volledige groepen kunnen afsluiten.
Daarnaast hopen we ook dat we ouders weer op afspraak in de school mogen ontvangen. Volgende
week ontvangen we waarschijnlijk op 27 mei het protocol waaraan we moeten voldoen. Tot die tijd is
het advies om nog geen plannen te maken om te voorkomen dat deze weer gewijzigd moeten worden
n.a.v. het protocol.
Het rooster
Als we op 8 juni weer volledig naar school gaan zullen we weer terug gaan naar het oude rooster
(ma,di,do tot 14:45 en wo, vr tot 12:30). Voor de week van 1 juni maken we een rooster wat aansluit
op het huidige (tijdelijke rooster).
We houden u dus op de hoogte en zodra we meer weten of de plannen klaar hebben hoort u van ons.
Bij deze alvast een fijn hemelvaartsweekend!
Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 29 19-5-2020

Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben we de kinderen weer mogen ontvangen en leerkrachten en kinderen
hebben zichtbaar genoten. Ook de komende weken gaan we op dezelfde manier verder tot in ieder
geval 1 juni. Wat er na die tijd gebeurt weten we nog niet en daar moeten we dus een nieuwe
persconferentie over het onderwijs voor afwachten.
Thuisonderwijs
Van verschillende ouders zijn berichten binnen gekomen dat nu de kinderen een aantal dagen naar
school gaan, het moeilijk is om ze te motiveren op de dagen dat ze thuis zijn. Probeer in dat geval
zoveel mogelijk op de kernvakken (lezen/taal/spelling/rekenen) te focussen en daar waar nodig de stof
wat compacter te maken. We vinden het natuurlijk ook heel belangrijk dat de sfeer thuis goed blijft.
Wel willen we u vragen om het programma van school als leidraad aan te houden om ervoor te
waken dat leerlijnen door elkaar gaan lopen. Op school zullen de komende weken ook steeds meer
alle andere vakgebieden opgestart gaan worden.
Vervanging
Meer dan anders is er vervanging nodig in de groepen. Om dit te regelen hebben we een systeem
waarbij we gebruik maken van een centrale vervangingscentrale (vervangerspoule
Dommelgroep).Vaak weten we pas op het laatste moment welke vervanging er komt en soms moeten
we ook eigen leerkrachten in de ochtend benaderen om te komen werken. Dit alles is natuurlijk ook
het gevolg van het enorme leraren tekort. Hierdoor is het vaak onmogelijk om tijdig ouders te
informeren welke vervanger komt en of er überhaupt vervanging komt. Wanneer er de ene dag een
vervanger komt kan het ook zijn dat dit de volgende weer een ander is. We doen ons best om u te
informeren, maar het zal ook regelmatig gebeuren dat dit niet mogelijk is.
Tot nu toe zijn we heel blij dat we steeds alle groepen hebben kunnen bezetten en geen groepen naar
hebben hoeven sturen (afgezien van de eerste corona weken).
Afscheid groep 8
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om voor groep 8 toch nog een mooi afscheid in elkaar te
zetten. We proberen steeds om binnen de veranderende maatregelen het programma aan te
scherpen. Via de leerkrachten zullen hier steeds meer details van worden gecommuniceerd.
Formatie
Tussen alle corona perikelen door zijn we ook volop bezig met de bezetting van volgend jaar. We
hebben op de Landman 5 mensen die in verwachting zijn en ook een flink aantal leerkrachten die nog
gebruik maken van ouderschapsverlof. Kortom: het is een flinke puzzel. Het naar buiten brengen van
doen we in een aantal stappen:
1. Afstemming met de MR
2. De leerkrachten op de hoogte brengen van de nieuwe formatie (hier staan we nu)
3. De groepen indelen, herverdelen of toevoegen
4. Lokalen verdelen
5. Kinderen en ouders informeren
We hebben ervoor gekozen om volgend jaar een 14e groep toe te voegen. enerzijds omdat we een
flinke instroom hebben en anderzijds om de klassen zo klein mogelijk te kunnen houden. Komend
schooljaar starten we daarom met 4 groepen 1/2
Doubleren
De komende weken zullen leerkrachten contact met ouders leggen over kinderen waarbij aan
doubleren gedacht wordt. Het zorgteam is hier altijd bij betrokken, maar we horen natuurlijk ook graag
hoe u er in staat. Mocht u zelf al vragen hebben kunt al contact leggen met de leerkracht.

Met vriendelijke groet,
mede Namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 28 12-5-2020

Beste ouders/verzorgers,
We zijn begonnen aan de tweede dag onderwijs onder de nieuwe maatregelen/richtlijnen van het
RIVM. Zoals veel basisscholen kijken we nu al heel tevreden terug op de heropening van de
Landman. Kinderen wennen snel en zoals verwacht zijn ze heel flexibel en denken ze mee in
oplossingen. Het hele team is erg blij om de kinderen weer te zien, ook al is het niet altijd makkelijk
binnen de huidige maatregelen. We genieten volop van alle lachende gezichten...wat een geweldige
sfeer!
Wegbrengen/halen
Het druist tegen al onze gevoelens in maar de ouders mogen niet in de school komen. Complimenten
dan ook aan iedereen door hier goed gehoor aan te geven. Ook in de ochtend bij het wegbrengen
staan de ouders op de afgesproken plekken, heel fijn! Ook de kinderen stonden keurig op de
afgesproken plekken. Voor degene die nog moeten komen: ouders staan buiten de beukenhaag, maar
niet aan de schoolzijde. Deze zone gebruiken we voor kinderen en leerkrachten. Mocht het niet
helemaal duidelijk zijn kunt u op de (nogmaals) bijgevoegde plattegrond kijken.
Kinderen vanuit de VSO gaan niet eerst naar buiten. De begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen op
juiste wijze naar de klas gaan. Na school gaan de kinderen die naar de BSO moeten ook niet eerst
naar buiten, maar mogen rechtstreeks naar de BSO.
Eerste indrukken
Veel kinderen hebben hard gewerkt thuis en de eerste didactische en sociaal emotionele indrukken
zijn goed. De komende weken gaan we analyseren wat dit precies betekent voor de ontwikkeling van
elk individueel kind om waar nodig een gerichte aanpak te kunnen ontwikkelen. De kinderen zeggen
blij te zijn weer naar school te mogen. Bij de een omdat ze graag weer gaan leren, de ander heeft de
vriendjes/vriendinnetjes of de leerkracht en vrijwel allemaal vinden het het gewoon fijn om er weer te
zijn. Het is fijn dat we weer op kunnen starten!
Devices
Denkt u eraan deze week de geleende chromebook mee terug te geven? We vragen u om het
apparaat in een stevige tas mee naar school te geven samen met het ondertekende formulier. Wij
tekenen voor ontvangst en geven u hiervan dit formulier terug als bewijs.
Activiteiten
We hebben alle activiteiten die nog gepland stonden dit schooljaar geannuleerd. Wanneer de
maatregelen het toelaten kijken we naar passende alternatieven. Sommige uitjes hebben we
verplaatst naar volgend jaar. Veel aandacht zal liggen op de leerstof de komende periode maar ook
voor alle andere vaardigheden blijven we aandacht houden.
Vierde kleutergroep
We wilden dit jaar heel graag gaan werken met een vierde wisselgroep. Onder de huidige
maatregelen is dit niet mogelijk en gezien de korte tijd die we nog hebben dit schooljaar zullen we dit
niet gaan doen. We vinden dit erg jammer, maar zijn wel blij dat we volgend jaar kunnen starten met
vier volledige kleutergroepen.
Klusklas/Codeskills
Deze twee extra onderdelen die een aantal kinderen volgden worden ook voorlopig uitgesteld. Het
programmeren & robotica met meneer Maikel en de klusklas met vrijwilligers en juf Kim stellen we uit
tot het weer mogelijk is. Ook volgend jaar zullen deze initiatieven weer doorgaan en worden
uitgebreid.
Doubleren (blijven zitten)
We krijgen veel vragen van ouders of hun kind kan blijven zitten en/of dit nu nodig is. Zoals we al

eerder hierover hebben bericht gaan we hierin heel nauwkeurig te werk en volgen we de richtlijnen die
we altijd hanteren. In deze bijzondere situatie is natuurlijk wel de ervaring van de ouders van de
afgelopen maanden extra belangrijk. We gaan niet grote groepen kinderen laten doubleren, we willen
juist gaan voor onderwijs op maat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht
zal dit met u bespreken.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Team Landman
Maikel de la Cousine

Update 27 8-5-2020

Beste ouders/ verzorgers,
Maandag is het eindelijk zover: de school gaat (deels) weer open. We hebben er veel zin in en
hebben u er al uitgebreid over bericht. In deze mail ontvangt u nog de plattegrond en het protocol voor
halen en brengen. We vragen u om dit goed te lezen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere
berichten.
Het verlies van een oud leerling
Zoals u wellicht vernomen heeft is Justin de Haan deze week op 10 jarige leeftijd overleden. Vorig jaar
zat hij nog bij ons op school. We zijn hierdoor enorm geraakt en leven mee met de familie. Veel
kinderen van onze school kennen hem goed of hadden nog goed contact met hem en daarom hebben
we een hoekje ingericht ter nagedachtenis aan het prachtige persoontje dat hij was en voor ons altijd
zal blijven. We kunnen ons maar moeilijk voorstellen hoe dit voor ouders en familie moet voelen, maar
voelen mee dat dit een enorm verlies is dat je in alles raakt. We wensen de ouders van Justin veel
sterkte toe en Landman staat natuurlijk nog steeds voor ze klaar. De kinderen op de Landman worden
door de leerkrachten begeleid om ervoor te zorgen dat daar waar nodig ondersteuning is bij het
verdriet en de verwerking. Als er ouders zijn die iets in het nagedachtenisboek willen schrijven kan dit
op een briefje meegegeven worden aan uw zoon of dochter. We dragen er zorg voor dat ook uw
boodschap dan in dit boek komt.
Alle andere berichten lijken ineens niet meer belangrijk na het bovenstaande, maar we willen wel
graag dat u goed op de hoogte bent over:
Mini Maxi
Vandaag is met miniMAXI afgesproken dat zij de kinderen in de ochtend komen brengen naar het
raam voor de speelzaal (buiten) Vanuit daar kunnen de kinderen hun juf/meneer opzoeken zoals ze
anders vanaf hun ouders zouden doen.
In de middag staat de leidster van het kdv ook bij de ramen van de speelzaal (buiten). De kinderen
kunnen als ze met de juf/meneer mee naar buiten komen daar naar toe als zij mee gaan voor de BSO.
Voor deze centrale plek is gekozen omdat we de leidsters liever niet binnen hebben en daar geen
ouders mogen staan. Met de kinderen die de achter uitgang nemen, bij de parkeerplaats, kunt u
afspreken dat zij zelfstandig naar de leidster lopen. Dit zijn alleen bovenbouw kinderen.
Testen leerkrachten
Leerkrachten met klachten worden zoveel mogelijk getest op corona. Hiervoor is door CadansPrimair
i.s.m. andere organisaties een protocol voor opgesteld. De eerste ervaringen zijn heel goed. De
verwerking gaat snel en mensen kunnen snel terecht. Mochten er verdere maatregelen nodig zijn
houden we u hierover uiteraard op de hoogte.
Devices
Er zijn veel kinderen die een device (chromebook) van school hebben geleend. We willen u vragen om
de chromebook deze week weer in een stevige tas met ondertekend formulier weer mee terug te
geven. We hebben de devices namelijk op school weer nodig. Wanneer uw kind toch nog thuis blijft
en een device heeft geleend kan dit op een later moment worden ingeleverd. Kinderen kunnen het
inleveren bij meneer Henri nadat ze eerst in de klas zijn geweest. De leerkracht zal dit verder
organiseren. Bij inlevering tekenen wij het formulier en gaat het mee terug naar huis. Op deze manier
heeft u altijd een bewijs van inlevering.
Berichtgeving
De komende tijd houden we de zelfde wijze van berichtgeving vanuit de school aan. We verwachten
dat er nog veel gaat veranderen en met de updates kunnen we u goed op de hoogte houden. Dit
betekent dat er voorlopig geen nieuwsbrieven komen. Deze berichten nemen we op in de updates. Via
deze weg willen we alle ouders bedanken voor de mooie berichten die we de afgelopen periode

hebben mogen ontvangen. We voelen echt dat we samen met de ouders één team zijn en hier zijn we
trots op!
Met vriendelijke groet,
Mede namens Team Landman
Maikel de la Couisne

Update 26 heropening 4-5-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zoals als belooft ontvangt u van ons het uitgebreide plan m.b.t. de heropening van de Landman. We
kunnen en willen natuurlijk niet alles vangen in een plan en zullen door ervaring in de praktijk
regelmatig zaken bij moeten stellen of toe moeten voegen. Voor vragen kunt u het best contact
opnemen met de leerkracht. We hebben veel zin om weer te gaan starten! De komende dagen kan er
nog aanvullende informatie komen m.b.t. de opvang.
Leuk nieuwtje: zoals u wellicht weet zijn er momenteel 4 juffen zwanger op de Landman. Daar komt
nog een zwangerschap bij want ook bij mij zal het gezin worden uitgebreid en verwachten we in
december ons derde kindje.
met vriendelijke groet,
mede namens Team Landman
Maikel de la Cousine

Update 26 30-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk geniet u allemaal van de meivakantie. Achter de schermen zijn we flink aan de slag om het
onderwijs vanaf 11 mei weer mogelijk te maken. We kiezen ervoor om u vandaag alvast de planning,
groepsindeling en eerste richtlijnen te sturen. Op deze manier kunt u er in uw planning alvast rekening
mee houden. Op 4 mei ontvangt u het volledige plan waarin waarschijnlijk alle overige vragen worden
beantwoord. De groepsindeling ontvangt u vandaag via de leerkracht. Ook voor vragen hierover kunt
u terecht bij de leerkracht vanaf 4 mei ( na de vakantie).
We ontvangen regelmatig aanvullingen vanuit de overheid of informatie over veranderende
maatregelen. We houden u hierover zo goed mogelijk op de hoogte.
Tot die tijd wensen we iedereen nog een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 25 22-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
U heeft ongetwijfeld de berichten in de media gehoord over het gedeeltelijk openstellen van de
scholen vanaf 11 mei. Dit betekent voor ons dat we de komende dagen keuzes moeten gaan maken
over hoe ons programma en openstelling eruit gaat zien. We trekken hierin gezamenlijk op binnen
Cadans Primair, maar er zullen toch verschillen zijn gezien de verschillende karakters van de scholen.
In de bijlage ontvangt u een brief vanuit het bestuur van Cadans Primair waarin het een en ander
wordt uitgelegd. Uiteraard proberen we iedereen zoveel mogelijk mee te nemen in de besluitvorming
en zullen we ook de MR hierin betrekken.
Laten we voorop stellen dat we het heel erg fijn vinden om de kinderen weer op school te zien. We
hebben er erg veel zin in
mvg,
Mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Update 24 17-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Na vandaag is het dan zover: de meivakantie (in april). Zoals voor ons zal deze voor u ook heel
anders voelen dan andere jaren. Na een periode waarin we de kinderen alleen online gezien of
gesproken hebben schakelt de digitale leerkracht even uit. We hopen dat u ook de tijd kunt vinden om
te ontspannen in deze bijzondere tijden. Toch zijn er de afgelopen periode ook hele mooie
ontwikkelingen geweest en is er ook veel ruimte voor positieve energie geweest. We hebben enorm
veel vertrouwen gevoeld van de ouders en de kinderen. We hebben gezien dat iedereen hun best
heeft gedaan zo goed als kon het onderwijs thuis of in de opvang in te richten.ICT ontwikkelingen
kwamen in een stroomversnelling en iedereen deed zonder aarzelen volop mee. Kortom we hebben
er allemaal het beste van gemaakt!
Natuurlijk zijn er ook mensen ziek geworden, familieleden op de IC terecht gekomen of zelfs
overleden. Ook via deze weg willen we iedereen laten weten dat we in gedachten bij ze zijn en
wensen iedereen die het virus treft veel sterkte toe. Hopelijk biedt de komende tijd wat meer licht en
komt er over een tijdje wat meer ruime voor 'ontmoeting'.
Wat kunt u van ons verwachten in de vakantie?





De leerkrachten hebben vakantie, maar veel schoolwerk (herhaling of extra) kan in de
vakantie doorgaan. Voelt u zich hierin niet verplicht. Wij vinden het heel belangrijk dat
kinderen ook gewoon lekker spelen.
Uitstapjes of op vakantie is er niet bij deze keer. In de bijlage van deze mail hebben we wat
tips gedaan die u in de vakantie kunt gaan doen.
Bij spoed, uitzonderlijke situaties of zorgen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons:
m.delacousine@cadansprimair.nl
De noodopvang gaat in de vakantie gewoon door. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Kindertuin.

Het vervolg




21 april staat bij ons in de agenda omcirkelt omdat dan bekend gemaakt gaat worden hoe het
vervolg van de maatregelen eruit gaan zien. De dag erna hebben we een teamoverleg en een
directeurenoverleg met het bestuur. Wat daar uit gaat komen probeer ik u te laten weten in de
avond van 22 april.
4 en 5 mei zijn de kinderen ook vrij. Mochten de maatregelen ruimte bieden voor onderwijs na
5 mei (of later) nemen we deze dagen de tijd om ons onderwijs goed voor te bereiden op de
heropening.

Voor nu, iedereen een hele fijne vakantie. Als we iets voor u kunnen betekenen horen we het graag.
Met vriendelijke groet,
mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Update 23 14-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Volgende week is een spannende week voor het land en het onderwijs. Er zal dan bekend worden
hoe het vervolg van de maatregelen eruit zal gaat zien. We zijn natuurlijk erg benieuwd hiernaar. Het
ziet ernaar uit dat er verschillende scenario's zijn. Van volledig open na de meivakantie tot aan dicht
tot 1 juni of iets er tussenin en gefaseerd weer open. We proberen zo goed we kunnen ons voor te
bereiden op alle scenario's. We zullen u de dag na de persconferentie een update sturen van hoe we
het op de Landman gaan aanpakken.
Studiedag, Bevrijdingsdag
Op de Landman loopt de meivakantie door t/m 5 mei zoals op alle Cadans Primair scholen. Op 4 mei
stond er namelijk een Cadans Primair studiedag gepland en 5 mei is het nationale Bevrijdingsdag. De
kinderen blijven ook deze dagen vrij. Mochten de scholen weer (deels) open gaan gebruiken we 4 mei
om alles in te richten en ons zelf voor te bereiden op de mogelijke maatregelen die dan nog gelden.
We zullen dit bericht ook herhalen in de update na de persconferentie zodat alles duidelijk op een rijtje
staat.
Meneer Piet
Meneer Piet is deze week weer voorzichtig begonnen met werken en hij voelt zich goed. Komende
week zal juf Femke nog ondersteunen in de groep. Als het weer mogelijk is neemt meneer Piet daarna
de groep weer volledig zelfstandig over. We danken natuurlijk juf Femke en alle andere collega's die
zijn bijgesprongen.
Noodopvang in de meivakantie
In de meivakantie zal de noodopvang in Helvoirt geopend blijven. Dit is natuurlijk heel fijn voor ouders
die onmisbaar zijn in de vitale beroepsgroepen. Mocht u hierover vragen hebben kunt u zich wenden
tot de Kindertuin. Na de persconferentie van volgende week gaan we in overleg hoe deze
noodvoorziening gaat worden voortgezet. We houden u op de hoogte.
ICT capaciteit
We hebben de afgelopen periode ook gebruikt om onze capaciteit qua devices flink uit te breiden. Dit
hebben we gedaan om de devices uit te kunnen lenen, maar natuurlijk ook om na de crisis nog meer
gebruik te maken van alle mogelijkheden hiervan. De visie van de Landman blijft echter: ICT is het
gereedschap en niet het doel. Het is echter wel fijn dat we in korte tijd hierin een flinke update kunnen
doorvoeren en de capaciteit een boost kunnen geven.
Met vriendelijke groet,
mede namens Team Landman,
Maikel de la Cousine

Update 22 10-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wensen we alle gezinnen een fijn paasweekend toe. Het zal er eentje worden die
waarschijnlijk in een kleine setting en in de meeste gevallen thuis gevierd zal worden. De gedachten
van het team gaan ook uit naar alle mensen die iemand moeten missen en de mensen die ook dit
weekend kei hard werken in onder andere de gezondheidszorg. Hopelijk zien we na de paasdagen de
voorzichtige positieve lijn doorzetten en kunnen we snel (en veilig) de kinderen weer terug zien op de
Landman.
Ophalen spullen
Vrijwel alle spullen zijn deze week weer opgehaald op de Landman. Mocht u dit toch gemist hebben of
was u niet in de gelegenheid, neem dan contact op met de leerkracht of met mij. Er is nog regelmatig
iemand aanwezig en dan doen we uiteraard de deur voor u open.
Hoe kom je als gezin de corona-periode door?
Hiervoor is een gratis webinar gemaakt en wordt gratis aangeboden door onder andere de gemeente
Haaren. Mocht u niet kunnen op deze datum, kunt u zich toch inschrijven als u wilt. U krijgt dan een
link die nog een maand lang te bekijken is. De webinar richt zich op thuiswerken, thuis onderwijs
verzorgen en tal van zaken die momenteel actueel zijn.
Even vakantie (herhaling)
Tweede paasdag en de meivakantie willen we graag gebruiken om vakantie te vieren. Even geen
online leerkracht en de spanning van de boog. De leerkrachten zullen zorgen voor vakantieopdrachten
voor kinderen (of ouders) die in de vakantie graag nog schoolwerk maken. Dit is uiteraard geheel
vrijblijvend en zal buiten het curriculum om gaan. Kiest u ervoor om zelf ook lekker vakantie te vieren
is dit natuurlijk ook een hele goede keuze. In geval van nood kunt u altijd contact opnemen met:
m.delacousine@cadansprimair.nl.
Met vriendelijke groet,
Mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Update 20 6-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Op het moment komt er weinig tot geen nieuws m.b.t. het coronavirus en de scholen. Alle relevante
informatie sturen we uiteraard naar u door. Voor vandaag zijn dat de volgende items:
Gratis internet
Mochten er gezinnen zijn die geen internet is kan er via de volgende links gratis internet aangevraagd
worden. Dat is natuurlijk niet handig als je geen internet hebt. Nogmaals: wij hebben een aantal
gezinnen in beeld, maar mocht u ergens iets opvangen wijs dan op de links. Samen kunnen we meer
mensen helpen natuurlijk.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/coronavirus/tijdelijk-internet-leerlingen
https://kpnmcf.com/nl/nieuws/2020/kpn-helpt-kinderen-nu-de-scholen-gesloten-zijn-tijdelijk-aan-wifivoor-hun-schoolwerk
Uitbreiding van de lesinhoud
We krijgen van meerdere gezinnen de wens om het lespakket verder uit te breiden en naast de
basisvaardigheden ook de andere vakken terug te laten komen. In sommige groepen gebeurt dit al
maar morgen gaan we het hier met het team over hebben. Echter zal ook hier, meer nog dan bij de
basisvakken vrijblijvendheid gaan gelden. Zoals we al eerder hebben bericht is het niet voor iedereen
even gemakkelijk om thuisonderwijs vorm te geven en hier willen we graag rekening mee houden.
Ophalen nieuwe schoolspullen (herhaling)
Zoals vermeld is het mogelijk om volgende week nieuwe schoolspullen op te halen. Dit is niet voor alle
groepen nodig. Via uw leerkracht krijgt u te horen of er nieuwe spullen klaar liggen. Sommige
leerkrachten hebben al spullen mee gegeven voor een langere periode, vandaar dit verschil. Het
ophaalmoment is op dinsdag 7 april van 13:00 tot 17:30.
Let op: alleen ouders mogen de spullen ophalen, alleen als u niet verkouden bent of koorts heeft en
natuurlijk: houd 1,5 meter afstand. De vorige keer verliep dit overigens heel erg goed!
Tweede paasdag en overige vakanties
Vooralsnog blijven alle vakanties zoals ze zijn. Mocht hierin iets veranderen vanuit de overheid dan
hoort u dat natuurlijk meteen van ons. De eerste vakantie is de paasvakantie (tweede paasdag). Deze
dag zullen de leerkrachten niet online zijn. Mocht u uw kinderen aan school willen laten werken zijn
hiervoor de programma's en sullen beschikbaar die u reeds heeft ontvangen, maar paaseieren zoeken
is natuurlijk ook heel leuk. We wensen iedereen een fijn paasfeest, zeker in deze bijzondere tijden!

mvg,
Mede namens team Landman
Maikel de la Cousine

Update 19 2-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Bij deze de nieuwe update...
Ophalen nieuwe schoolspullen
Zoals vermeld is het mogelijk om volgende week nieuwe schoolspullen op te halen. Dit is niet voor alle
groepen nodig. Via uw leerkracht krijgt u te horen of er nieuwe spullen klaar liggen. Sommige
leerkrachten hebben al spullen mee gegeven voor een langere periode, vandaar dit verschil. Het
ophaal moment is op dinsdag 7 april van 13:00 tot 17:30.
Let op: alleen ouders mogen de spullen ophalen, alleen als u niet verkouden bent of koorts heeft en
natuurlijk: houd 1,5 meter afstand. De vorige keer verliep dit overigens heel erg goed!
Structuur in het online aanbod
We hebben veel complimenten gehad over het online aanbod van onze leerkrachten. Hierbij kwam
wel de vraag of er schoolbreed meer structuur in kan komen. We hebben dit vandaag uitvoerig
besproken, maar dit is erg lastig. Alle thuissituaties van leerkrachten zijn namelijk anders. Sommige
leerkrachten hebben zelf 2 of meer kinderen thuis en anderen hebben weer een hele andere situatie.
Dit maakt dat er geen vaste tijdstippen zijn af te stemmen. Wel hebben we afgesproken dat de
leerkrachten zelf een structuur naar u als ouders zullen communiceren. Hierbij hebben we wel
afgesproken dat er niks ‘in beton gegoten wordt’ omdat in de huidige hectiek dingen soms anders
kunnen lopen dan gepland.
De meivakantie
We hadden al een bericht gestuurd dat we de meivakantie ‘vakantie’ laten. Dit betekent dat de
leerkrachten even offline gaan en er geen programma is. Wel zullen de leerkrachten voor de
meivakantie tips geven voor mogelijke oefenstof mocht u enige structuur vast willen houden. Dit is
uiteraard vrijblijvend.
Bericht van school maatschappelijk werk:
Graag attendeer ik u op onderstaande. Gratis opvoedondersteuning in Corona tijd. Mochten u hier
behoefte aan hebben, kunt u zich gratis aanmelden.
Gratis opvoedondersteuning in deze corona tijd is geen overbodige luxe!
Bij het Regionaal Trainingscentrum kunnen ouders uit ’s-Hertogenbosch, Vught, Haaren, SintMichielsgestel en Boxtel de gratis cursus Positief opvoeden online volgen.
Deze cursus is specifiek gericht op opvoeder(s) van kinderen in de leeftijd van 2-16 jaar.
Voor informatie en aanmelden zie: https://www.regionaaltrainingscentrum.nl/jeugd-engezin/onlineoudercursus
Het is ook mogelijk om telefonisch opvoedondersteuning te krijgen wanneer daar behoefte aan is.

Mvg,
Mede namens het Landmanteam,
Maikel de la Cousine

Update 18 1-4-2020
Beste ouders/verzorgers,
Dank allemaal voor het begrip rondom de keuze van het schoolkamp. Hoe moeilijk het ook allemaal
gaat worden, we houden inderdaad graag nog hoop. verder vandaag een korte update. Na morgen
komt er meer informatie m.b.t. de nieuwe lesstof en nieuwe materialen voor thuis. Ook zullen we u dan
berichten over de structuur in de online beschikbaarheid.
Geen internetverbinding
Er worden door de overheid en gemeente ruime mogelijkheden opgestart voor gezinnen die geen
toegang tot internet hebben wegens bijvoorbeeld financiële situaties. Ook als Landman willen we deze
gezinnen helpen als ze er zijn in Helvoirt. Via de mail benaderen is natuurlijk lastig zonder internet,
maar we hebben het gevoel dat we iedereen in beeld hebben. Deze gezinnen benaderen wij dan ook
persoonlijk. Heb het er vooral ook met elkaar over. Op die manier wordt het meer algemeen bekend
en kunnen gezinnen die er tussendoor glippen sneller gebruik maken van de regeling.
Overzicht van nog afgelaste evenementen









Mad Science show op 3 april
De Landmandag
Uitje Rijksmuseum
Poaseieren ophalen 8 april
Zonnebloem actie en Van Gogh, hierover zijn we nog in contact om het wellicht op een ander
moment terug te laten komen
Het fietsexamen van groep 7 is op dit moment bezig met het vinden van een voorlopige
nieuwe datum.
Schoolvoetbaltoernooi (dit was ook de laatste Haarense editie)
Schoolreisje 28 mei

mvg,
Mede namens het Landman team,
Maikel de la Cousine

Update 17 31-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zojuist is er een update geweest vanuit de overheid die u waarschijnlijk ook heeft gevolgd. Hieruit blijkt
dat de huidige maatregelen worden verlengd t/m 28 april en dat dit voor het onderwijs een verlenging
betekent tot na de meivakantie. Het een en ander moet nog even landen, al zijn we al wel veel in
overleg geweest over hoe nu verder. Dit op zowel directie- als schoolniveau.
Het schoolkamp
Ouders en kinderen zitten volop in spanning m.b.t. het schoolkamp en wat we vandaag zouden
beslissen. Na de persconferentie zojuist hebben we besloten te wachten met beslissen tot we meer
duidelijkheid hebben over de maatregelen na 28 april. Dit was ook de wens van vele ouders. We
hebben nu nog onvoldoende zicht op hoe de crisis er dan voor staat, hoe de veiligheid er dan uit ziet
en hoe de maatregelen dan zijn. We willen wel voorop stellen dat we in onze beslissing wel de
veiligheid van de kinderen voorop stellen, maar we zouden het heel jammer vinden als we het nu af
zouden blazen en dat dit uiteindelijk voorbarig blijkt te zijn. Onder de huidige maatregelen (t/m 28
april) is er in ieder geval geen kamp mogelijk. Dus het wordt nog wel spannend.
Hoe dan ook zijn de leerkrachten (en ouders) erg gemotiveerd om een geweldig alternatief neer te
zetten mocht het kamp niet doorgaan en zelfs als we dit schooljaar niet meer naar school gaan (daar
gaan we nog even niet vanuit) willen we volgend jaar alsnog iets voor de groepen organiseren. We
zijn ons er zeer van bewust hoe belangrijk het kamp voor de kinderen is. Ook in deze bijzondere
tijden.
Betaling schoolkamp
We laten alles vooralsnog gewoon doorlopen. Dit geldt voor de organisatie als voor de betalingen.
Mocht het uitdraaien op een alternatief zal dit ongetwijfeld ook kosten met zich meebrengen en zullen
we deze verrekenen met een eventuele terugstorting. M.b.t. deze kosten zullen we dan uiteraard
transparant zijn.
Overige uitjes
Tot en met 28 april worden alle uitjes afgezegd. Een overzicht hiervan volgt nog. Hier valt onder
andere het uitje naar het Rijksmuseum onder. We kijken bij alle uitjes naar alternatieven, ook in de
planning. Echter zijn we ons ervan bewust dat de onderwijstijd dit jaar steeds kostbaarder en
schaarser wordt.
Online gedrag
Na de update van gisteren m.b.t online gedrag van enkele kinderen merken we dat de betreffende
ouders dit voortreffelijk hebben opgepakt en ook hier voelen we wederom hoe belangrijk en fijn de
goede samenwerking tussen school en ouders is: complimenten!
Meivakantie
Er zijn inmiddels een aantal vragen gekomen over de meivakantie. Voor alle duidelijkheid: deze blijft
gewoon staan en dit blijft ook gewoon vakantie. Er zijn wat suggesties geweest om het
onderwijsprogramma door te laten lopen, maar we kiezen hier binnen de stichting niet voor. Aan de
ene kant is het voor leerkrachten belangrijk om na deze hectische tijd even weer op te kunnen laden
en aan de andere kant biedt het voor sommige kinderen de kans om een beetje bij te werken. Nog
veel belangrijker is dat het voor kinderen ook echt als vakantie voelt voor zover dat mogelijk is binnen
de huidige maatregelen. Daarnaast is het voor sommige ouders ook fijn om waar het kan even te
ontladen.
Structuur in het online aanbod
De komende week gaan we binnen het team kijken naar de huidige structuren die er zijn en kijken we
ook waar we dit zoveel mogelijk op elkaar af kunnen stemmen. Hierover informeren u later verder.
Ook m.b.t. nieuw schoolwerk op papier hoort u later deze week meer. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd
bij de leerkracht terecht.

mvg,
Mede namens het Landman team,
Maikel de la Cousine

Update 16 30-3-2020
Landman update 16
De derde week is begonnen en we zien dat heel veel kinderen meteen na het weekend hun
schoolwerk. Daarnaast zien we dat er ook nog steeds veel contact is tussen leerkrachten en ouders.
Dit is natuurlijk fijn om te merken nu de berichtgevingen aangeven dat de huidige maatregelen
verlengd gaan worden Even afwachten nog tot morgen en dan zullen we u hierover verder informeren.
Reacties, vragen, tips
We willen u nogmaals bedanken voor alle positieve reacties die we hebben mogen ontvangen. Omdat
we inmiddels alweer een tijdje op deze manier bezig zijn wil ik toch nogmaals aangeven dat we altijd
open staan voor vragen, tips, etc, Mail deze gerust naar: m.delacousine@cadansprimair.nl. We
kunnen er niet altijd meteen iets mee doen, maar we nemen alles mee in 2 online teamoverleggen die
we elke week hebben.
Vervanging/herstel meneer Piet
Juf Femke en haar miniteam hebben de vervanging van meneer Piet goed opgepakt en we zien dat al
veel kinderen met haar in contact zijn geweest. Heeft u dus vragen kunt deze altijd aan juf Femke
stellen via de mail of chat binnen Teams. Met meneer Piet gaat het al wat beter en zijn herstel verloopt
goed, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat hij weer helemaal de oude is...we houden jullie op
de hoogte.
Vervangingen groep 4 en groep 6
Juf Saskia is inmiddels alweer aan het terugkeren in haar groep 4. Ze wordt hierin nog begeleid door
juf Kristel. We hebben ervoor gekozen om haar vervanging wat langer door te laten open zodat juf
Saskia goed kan worden ingewerkt in deze bijzondere tijden.
Juf Eef van groep 6 gaat bijna met zwangerschapsverlof en ook hiervoor is de vervanging inmiddels
geregeld. We zijn erg blij dat juf Kristel dit samen met juf Inge kan gaan doen. Zeker in deze tijden is
continuïteit erg fijn voor de kinderen en ook juf Kristel kennen ze al goed. Daarnaast zal juf Henriëtte
ook haar vaste dagen blijven doen in de groep.
Ouderbrieven Staal (taal/spelling)
In de bijlagen ziet u vanuit de methode Staal ouderbrieven staan die gericht zijn op de begeleiding van
ouders. Deze zijn toegevoegd voor alle groepen. Zoek de groep van uw kind er tussenuit en dan krijgt
u wellicht handige tips en weetjes voor u als ouder.
Online gedrag
Laten we vooral benadrukken dat ongeveer 99% (echt bijna iedereen) van de kinderen zich keurig
gedraagt online en zichzelf ook keurig aan de afspraken houden. Hier zijn we enorm trots op want we
weten vanuit ervaring met groepsapps in de klassen dat dit ook heel anders kan lopen. Toch willen we
u vragen om als ouder goed toezicht te houden in de online Teams omgeving van uw kind. We kijken
zelf ook heel veel mee, maar er zijn kinderen die ook kinderen van andere scholen opzoeken en daar
met grof taalgebruik het mooie online platform wat gericht is op school vervuilen. We hebben
inmiddels gezien dat de leeftijd loopt van groep 3 t/m groep 7, dus het is niet automatisch een
probleem dat zich alleen in richt op de bovenbouw. We gaan uiteraard met de ouders van deze
kinderen contact opnemen, maar willen hier graag de verantwoordelijk samen in dragen. We zijn dit
schooljaar heel sterk gestart met richtlijnen voor grensoverschrijdend gedrag waardoor we dit enorm
hebben zien afnemen tot echt een minimum. Dit kwam mede door de uitstekende samenwerking met
ouders. De online omgeving hoort hier natuurlijk ook bij en willen daarom deze lijn hierin graag
doortrekken. Samen krijgen we dit ook voor elkaar.
Mvg,
mede namens het Landman team,
Maikel de la Cousine

Update 15 27-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Week twee van een school zonder kinderen zit erop. Er is weer veel gebeurd en er staat vast en zeker
ook nog veel op ons te wachten. Zoals u weet staan de maatregelen m.b.t. het onderwijs tot 6 april.
Volgende week dinsdag komen hiervoor als het goed is de nieuwe plannen naar buiten. Hopelijk
weten we dan meer over het vervolg.
Schoolkamp
Volgende week dinsdag/woensdag hakken we de knoop door m.b.t. het schoolkamp. We willen
hierover nog even de berichtgeving afwachten, maar hoe dan ook nemen we de beslissing met de
veiligheid/gezondheid van de kinderen voorop. We begrijpen dat dit voor de kinderen van groep 8 heel
erg spannend is. Maar we hopen dat iedereen begrijpt dat dit een beslissing is die we goed doordacht
willen maken en mocht het zijn dat het niet door kan gaan, dat we dan ook meteen een alternatief
kunnen presenteren. Ook al zijn de problematieken in de wereld nu veel groter, willen we toch recht
doen aan het belang van een fantastisch afscheid van de basisschool.
Online gymles
Afgelopen week waren er wat hobbels in het YouTube verkeer waardoor niet alle filmpjes konden
worden geüpload. Meneer Gijs gaat er dit weekend aan werken om dit op te lossen en vanaf volgende
week kunt u weer elke dag een nieuw filmpje verwachten op het kanaal van meneer Gijs.
De school (bijna) volledig op slot
De afgelopen week is er ook bijna geen leerkracht meer op school geweest vanwege de nieuwe
richtlijnen. Ook volgende week zullen we dus de schooldeuren gesloten houden. Dit geldt natuurlijk
niet voor de noodopvang. Alles m.b.t. schoolwerk/spullen krijgt u via de leerkracht te horen. We
hebben er bewust voor gekozen om u niet elke dag alle links door te sturen die we binnen krijgen over
thuisonderwijs, omdat we u niet willen overbelasten en voor u de rol van ouder het allerbelangrijkst is.
Mocht u toch inspiratie willen wendt u zich dan tot de leerkracht.
Voor nu wensen we u allen een fijn weekend!
mvg,
mede namens Team Landman,
Maikel de la Cousine

Update 13 25-3-2020
Landman update 13,

Trots
Wat zijn we trots als we alle foto’s, kaarten, tekeningen en berichten lezen die we van de kinderen
krijgen. Heel erg leuk om te zien hoe er in de vele gezinnen verschillend en vaak creatief met de
huidige situatie omgegaan wordt. We zien veel aandacht voor het lezen en dat stemt ons onderwijs
hart goed. Veel lezen is de kern van ons onderwijs, dus ga daar vooral mee door. Het ziet ernaar uit
dat de huidige situatie in het onderwijs met nog minimaal enkele weken wordt verlengd. Mocht dit zo
zijn, gaan we natuurlijk ook kijken naar de focus van het schoolwerk wat we aan u geven.
Teams
In alle groepen werkt teams inmiddels goed. Digitale kringgesprekken, individueel contact met de juf of
meneer en via de chat vragen stellen. Wat een mogelijkheden! U maakt hierin natuurlijk uw eigen
keuze of u hieraan deel wilt nemen. Mocht de leerkracht via dit kanaal geen contact krijgen, proberen
we in ieder geval elke week even te bellen.
Afgelaste evenementen
Naast het schoolreisje zijn er nog een aantal activiteiten die niet door zullen gaan. Allereerst het
bezoek aan het rijksmuseum. Dit was al een keer verzet maar zal nu helemaal niet door gaan.
Daarnaast komt de paastakken actie te vervallen. Heel erg jammer, maar we beloven u dat we
volgend jaar deze Helvoirtse traditie weer oppakken. Na de corona crisis gaan we kijken welke
activiteiten we alsnog door kunnen doen, maar omdat we een verlenging van de periode verwachten
zullen we de tijd die over blijft vooral hard nodig hebben om het onderwijs weer goed op te pakken in
een schoolse setting.
Vervanging meneer Piet
De vervanging wordt voor een groot deel gedaan door juf Femke. De meeste kinderen kennen juf
Femke al goed dus dat is fijn. Daarnaast zullen ook juf Carien en juf Lieke worden toegevoegd aan de
Teams groep om mee te kijken en vragen te beantwoorden in de stof/planning van groep 7. Ook
zullen juf Henriette en juf Eef meekijken waar nodig. Op deze manier kunnen we het dus voldoende
opvangen. Het is in ieder geval fijn om te kunnen melden dat meneer Piet zich al wat beter voelt.
Mail vanuit school maatschappelijk werk (smw)
Vanuit SMW doe ik graag het bericht naar jullie uit dat wij mee willen denken waar nodig of gewenst is
op/voor de scholen. Als ouders zich bijvoorbeeld zorgen maken o.i.d., kunnen we altijd een telefoontje
plegen om te vragen hoe het gaat. Voor sommige gezinnen zal het best lastig zijn allemaal en soms
kan de spanning in een gezin dan oplopen.
contactgegevens: Lisette Slokker - maatschappelijk werkster
Sportlaantje 8, 5078 AM Haaren 06 54 93 09 72 | lisetteslokker@juvans.nl | www.farent.nl
Aanwezig: dinsdag, donderdag, vrijdag
Mvg,
mede namens het Landman team,
Maikel de la Cousine

Update 12 24-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag maar een korte update:
Schoolreisje
Helaas hebben we vandaag moeten beslissen dat het schoolreisje dit jaar niet door kan gaan zoals
deze gepland staat. We gaan ons nog beraden over een mogelijk uitstel, maar voor nu kiezen we er
dus voor om deze af te gelasten. Enorm jammer uiteraard, maar helaas kunnen we niet anders gezien
de maatregelen die gisteren van kracht zijn geworden. Alle andere activiteiten bekijken we per
activiteit en daarover berichten we u als hier duidelijkheid over is.
Noodopvang
Vandaag is de noodopvang in Helvoirt weer open gegaan en het verliep allemaal heel prettig. Er is
een studieruimte beschikbaar waar kinderen de toegang hebben tot een pc. Via deze weg kunnen ze
net als alle andere kinderen gedurende de dag in contact komen met hun leerkracht.
Privégroepen
We willen u vragen om online toezicht te houden op het openen van privégroepen in Teams door
kinderen. Zeker met kinderen zitten hier best wel wat gevaren aan omdat kinderen nog niet altijd de
tools hebben om hier goede keuzes in te maken. We zouden graag zien dat Teams alleen gebruikt
wordt voor onderwijs.
De eerste online MR vergadering
Deze is zojuist geweest en we hebben vooral bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot
het onderwijs op afstand. Ook werd er gesproken over de tevredenheid van ouders m.b.t. de
communicatie. Mocht u dit anders ervaren, nu of in de toekomst laat het dan weten, want ook wij
blijven lerende. Nu nog meer dan anders :)
mvg,
Mede namens het Landman team
Maikel de la Cousine

Update 11, 23-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Zojuist hebben we een wederom indrukwekkende persconferentie mogen horen van verschillende
ministers. Hierin worden de maatregelen voor onze samenleving nog eens extra aangescherpt tot in
ieder geval 1 juni. Op een vraag wat dit betekent voor het onderwijs werd geen duidelijk antwoord
gegeven als alleen dat hiernaar gekeken wordt en dat rond 6 april hierover besloten wordt. Tot die tijd
houden we dus de datum en de (aangescherpte) maatregelen tot 6 april aan. We hopen natuurlijk met
iedereen dat alle maatregelen leiden tot verbetering en dat Nederland de situatie onder controle krijgt.
Ziekte meneer Piet
Meneer Piet is voor de komende weken ziek. Ik wil graag benadrukken dat het hier niet gaat om
corona, maar een ander kwetsuur. Vervanging is natuurlijk erg lastig, maar binnen het team waren
meteen een aantal collega's die toegevoegd wilden worden aan de Teamsgroep van meneer Piet
zodat leerlingen nog steeds contact kunnen hebben met een leerkracht. Wat we hier precies over
gaan afspreken wordt de komende dagen duidelijk. We wensen meneer Piet uiteraard heel veel
beterschap.
De onderwijsinhoud
Veel nadruk heeft gelegen op herhaling en verwerking in de opdrachten die de leerkrachten hebben
uitgezet. Daarnaast hebben we als Landman heel duidelijk de keuze gemaakt om daar waar mogelijk
ook nieuwe stof aan te bieden. Dit blijven we ook de komende periode doen. Mocht dit vragen
opleveren verwijzen we naar onze online beschikbaarheid en de eventuele instructievideo's die
aangereikt worden. We willen nogmaals benadrukken dat we begrip hebben voor alle verschillen in de
huidige thuissituaties en we zijn ons er dus van bewust dat de mogelijkheden sterk uiteen zullen
lopen. Elke leerkracht houdt contact met alle leerlingen, maar mocht u ergens tegenaan lopen laat het
dan ook zeker weten. We zijn voor u beschikbaar!
Online gymles
Het YouTube kanaal van meneer Gijs is vandaag officieel gelanceerd en hij zal dagelijks oefeningen
posten voor de leerlingen, maar aangezien we de komende tijd nog veel binnen zullen zitten is het
advies van meneer Gijs: papa's en mama's doe vooral mee! Samen blijven we fit. Dit is natuurlijk ook
met een knipoog en doen we om leuke afwisselingen te kunnen bieden. Mochten u of uw kinderen
momenteel niet de gezondheid hebben die dit toe laat raden we het natuurlijk af. De lessen zijn gericht
op de groepen 4 t/m 8, maar ook de kleintjes kunnen veel oefeningen mee doen.
de gymlessen zijn te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=AkcxOcohO94
Kinderen met speciale zorg- en/of leerbehoeften
Vanuit het samenwerkingsverband hebben we een korte handreiking gekregen voor ouders die thuis
kinderen hebben met speciale zorg- en/of leerbehoeften (deze is verstrekt door veilig thuis). Dit zijn
praktische tips, maar we willen nogmaals benadrukken: zoek contact met de leerkracht als het niet
gaat thuis en dan zullen wij zo goed als kan hulp op afstand inschakelen. Juf Eefke is hiervoor ook
beschikbaar.
Mvg,
mede namens het Landman team,
Maikel de la Cousine

update 11 nieuws m.b.t. de noodopvang 22-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Graag aandacht voor de onderstaande nieuwe afspraken voor de noodopvang van kinderen in
Helvoirt. De Kindertuin heeft in overleg met de gemeente wijzigingen doorgevoerd waardoor kinderen
ook weer in Helvoirt worden opgevangen:
Beleid vanaf 23 maart 2020
1. Kinderdagverblijven, scholen en gastouderopvang blijven (conform landelijk noodbeleid) gesloten;
2. Alléén kinderen van ouders in cruciale beroepen mogen gebruik maken van kinderopvang. Zie voor
de lijst de website van het ministerie van VWS;
3. Kinderen van ouders in cruciale beroepen tussen de 0 en 12 jaar kunnen worden opgevangen door
het KDV of bij de gastouder, waar zij staan ingeschreven;
4. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, die normaal gesproken, geen gebruik maken van
enige vorm van kinderopvang, blijft centrale opvang geregeld;
5. Die centrale opvang is beschikbaar in de brede school in Helvoirt (HelvoirThuis) én in de brede
school in het dorp Haaren
Regel 3 en 5 zijn nieuw. Over regel 3 zijn/worden betreffende kinderen verder geïnformeerd door KDV
of gastouder.
Regel 5 betekent dat kinderen uit Biezenmortel ook naar Helvoirt kunnen in plaats van Haaren.
Verder blijft de inschrijving zoals in eerdere mails gecommuniceerd is.
Morgen gaan we in overleg met de Kindertuin in het Helvoirthuis om te kijken of we het leren tijdens
de opvang beter kunnen faciliteren.
Mvg,
Maikel de Cousine

Update 10

20-3-2020

Beste ouders/verzorgers,
De eerste week zonder fysieke school zit erop. Voor iedereen is het enorm wennen geweest. Bij de
een gaat het makkelijker dan bij de ander om uiteenlopende redenen, maar de goede energie is er bij
iedereen om er het beste van te maken. In deze update geven we extra aandacht aan het vinden van
de balans tussen school en thuis en in hoeverre dingen 'moeten'.
Schoolwerk: wat is een goede balans,
We kunnen hier vrij duidelijk in zijn: Niks moet, maar het is wel heel fijn als het onderwijs enigszins
door kan gaan. Dit is goed voor kinderen op cognitief gebied, maar ook voor hun ritme en
ontwikkeling. Binnen het onderwijs en vanuit de overheid gaan we er vanuit dat kinderen 1,5 tot 2 uur
per dag thuis effectief aan onderwijs kunnen besteden. Meer mag natuurlijk altijd en soms zal het ook
voorkomen dat dit niet lukt. Geen probleem, als de school weer begint gaan we alles in kaart brengen
en spelen we hier actief op in.
Er komt veel informatie vanuit ons, maar ook Facebook en andere media komen met tal van ideeën.
Hieronder maak ik voor u een prioriteitenlijstje als hulpmiddel:
1. Het dag/weekrooster van de leerkracht is het belangrijkst. Kijk wat u hiervan kunt doen. Onze
grootste voorkeur gaat uit naar de activiteiten rondom taal, rekenen en lezen. Wanneer
nieuwe stof lastig is, stap dan over op herhaling van de oude stof of leg contact met de
leerkracht. Herhalen kan nooit kwaad.
2. Alle activiteiten van het rooster die blijven staan hoeven niet in de rest van de week gepropt te
worden. Doe vooral wat goed voelt, zorg dat de sfeer goed blijft en geef vooral ook veel
ruimte om lekker te spelen. Hier leren kinderen ook van.
3. Buiten het rooster om komen in de update of via de leerkracht ook extra ideeën binnen. Zie
ook dit niet als een 'moetje'. Elk kind en elke situatie is anders. Sommige kinderen vinden het
leuk en verslinden de ene opdracht na de andere. Andere kinderen spelen liever buiten. Voel
dit vooral aan bij uw eigen kind. Als de extra dingen niet gebeuren is dit geen probleem.
4. Wanneer uw kind moeilijk te motiveren is en u ervaart veel strijd dan kunt u contact opnemen
met de leerkracht en deze zal dan via een videoverbinding proberen om te motiveren. Ook
voor de kinderen is het natuurlijk een bijzondere situatie waaraan ze enorm moeten wennen.
Contactmomenten met de leerkrachten
We willen zoveel mogelijk voor u en uw kind beschikbaar zijn, maar het is wel fijn om hier enigszins
structuur in aan te bieden. Hieronder ziet u de richtlijnen die we hebben gemaakt:






Het online stuk moet u zien als een extra service. In principe kunnen kunnen kinderen met de
boeken vooruit. Als u minder in de gelegenheid bent om online in contact te zijn is dit geen
probleem.
Elke leerkracht zorgt voor een leuke dag opener (dit kan met een video, live, tekst, groep chat.
o.i.d.). Elke leerkracht heeft een eigen stijl of voorkeur en afwisselen is natuurlijk ook goed.
Elke dag is er een moment dat de leerkracht live via video beschikbaar is voor de leerlingen.
Dit is niet op een vast tijdstip, ook hierin maakt de leerkracht een keuze.
Gedurende de dag kijkt de leerkracht regelmatig op de chat om te kijken of er vragen zijn. Een
antwoord komt er niet altijd meteen omdat het ook fijn is om vragen te clusteren
Een keer per week is er individueel contact met de leerlingen. Dit kan per video, bellen of
chat. Even vragen hoe het gaat en hoe het gaat met ‘t schoolwerk.

De noodopvang
We hebben nauw contact met de noodopvang en horen goede berichten. Echter horen we ook dat het
lastig kan zijn voor kinderen om bij de opvang voor school te werken. Aanstaande maandag hebben
we een overleg waarin we gaan kijken hoe we dit nog beter kunnen faciliteren. We houden u hierover
op de hoogte.
Devices
Er zijn nog steeds devices beschikbaar. Ik hoor van best veel ouders dat dit thuis af en toe een

uitdaging is. Schroom niet en vraag een leen device aan. Volgende week zullen er een aantal uitgifte
momenten zijn, maar u kunt hiervoor natuurlijk ook een afspraak maken.
mvg,
Mede namens het Landman team
Maikel de la Cousine

Update 9 19-3-2020
Landman update 9
Vandaag ook weer een update. We willen vandaag inzoomen op leerlingen met speciale
zorgbehoeften en cultuuronderwijs. Gaandeweg deze periode komen er steeds meer tips om u te
helpen bij het bieden van thuisonderwijs We zijn ons bewust dat het in de thuissituatie heel anders
lesgeven is en dat u lang niet aan alles toe zult komen. De basis blijft hetgeen wat de leerkracht in het
rooster zet. Gedurende de periode gaan we ook kijken of we van tijd tot tijd iets aan laten leveren door
de leerlingen. Dit zullen we echter in beperkte mate doen. We willen graag rekening houden met de
ook voor u bijzondere situatie. Voel dus geen druk. Na deze periode gaan we analyseren wat er is
gebeurd en we zullen hierin een modus moeten vinden in waar we verder gaan. Ook dit zal tijd kosten,
maar uiteindelijk wordt het weer ‘normaal’.
Kinderen met speciale zorg- of leerbehoeften
Wanneer een kind afstemming nodig heeft in de leerstof zullen de leerkrachten hier zoveel mogelijk
rekening mee proberen te houden. Deze week kan daarin wel eens iets mis gaan vanwege de hectiek,
maar mocht u tegen iets aan lopen neem dan contact op met de leerkracht dan kijken we waarin we
een afstemming kunnen maken. Daarnaast kan het zijn dat uw kind speciale zorgbehoeften heeft en
dat de huidige situatie veel onrust bij uw kind met zich meebrengt. Hieronder hebben we een aantal
sites waar u terecht kunt voor tips en vragen. Daarnaast geldt ook hier dat u gerust de leerkracht kunt
benaderen met uw vragen. We voegen ook wat algemene tips toe. Wie weet heeft u er iets aan.
www.sterkhuis.nl
Algemene tips zijn voor kinderen met speciale zorgbehoeften (en voor vele anderen):







Zorg voor rust en regelmaat in huis en het in het programma
Werk met een planbord en maak hiermee de dagindeling visueel.
Wanneer het programma onverwacht verandert bereidt uw kind hier dan eerst op voor.
Neem de tijd voor overgangen in het werken en tussen andere activiteiten. Kinderen hebben
meer tijd nodig om te kunnen reguleren in veranderingen.
Hoe vreemd de huidige situatie ook is, laat wel merken dat jullie als ouders bepalen hoe de
dag eruit ziet. Kinderen vinden deze duidelijkheid heel erg fijn, ook al zullen ze dit niet snel
uiten.
Doe wat je zegt. Als je iets niet waar kunt maken, spreek het dan ook niet uit. Het zelfde geldt
voor straffen en belonen. Zorg dat dit ook uitvoerbaar is en ben consequent (een van de
moeilijkste dingen)

Cultuur onderwijs
Binnen ons curriculum besteden we ook veel aandacht aan cultuuronderwijs. Via de leerkracht zullen
we gedoseerd tips geven m.b.t. cultuuronderwijs. Kunt u niet wachten? Dan staat hieronder de site
waar we veel van onze tips vandaan zullen halen.
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/thuiskunst-tips
Noodopvang
Ik krijg van een aantal ouders nog de aanvraag voor noodopvang binnen. geen probleem, deze zet ik
door, maar dit kan ook rechtstreeks naar: planning&advies@kindertuin.com
Mvg
mede namens het Landman Team
Maikel de la Cousine

Update 8 18-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag weer veel corona in het nieuws. Hierover een aantal zaken hieronder in de update. Vandaag
hebben we de laatste pakketjes bij mensen thuis gebracht en zijn er op school nog wat Chromebooks
opgehaald. Het was akelig stil in de school, leerkrachten werken vanuit thuis en het Helvoirthuis was
ook uitgestorven. Nog nog steeds voelt het allemaal wat onwerkelijk.
Geen eindtoets
Vandaag was het groot in het nieuws: dit jaar hoeft groep 8 geen eindtoets te maken. De minister gaf
hierbij ook aan dat het advies van de basisschool definitief is geworden en dat ze in de brugklas gaan
kijken naar meer mogelijkheden om nog te switchen als dat nodig is. Ook dit is natuurlijk helemaal
anders dan dat we gewend zijn. Mocht dit vragen bij u oproepen verwijs ik eerst naar de brief van de
minister in de bijlage maar u kunt mij natuurlijk ook altijd mailen: mdelacousine@cadansprimair.nl.
Microsoft teams
De Landman heeft gekozen voor teams in office 365, mede omdat veel andere aanbieders problemen
hebben met de server nu half Nederland online gaat werken. Echter heeft ook Microsoft problemen, dit
in combinatie met onze eigen server. Echter gaan ze dit snel proberen op te lossen en ik begreep dat
in de loop van de dag steeds meer kinderen konden inloggen. We hebben uw vragen gehoord en zijn
ermee aan de slag gegaan. Zie onderstaand bericht van de ICT afdeling:
We hebben na overleg met APSitdiensten en DrieO een technisch aanpassing in het beheer van onze
Office365 omgeving doorgevoerd, waardoor de samenwerking met kinderen in Teams straks beter
moet gaan verlopen. Helaas kan het nu wel even duren voordat deze technisch aanpassing gaat
werken. Waarschijnlijk 1 dag of meer.
Via deze weg gaat onze dank ook uit naar dit hard werkende ICT team en in het bijzonder onze
toppers Michelle en Henri. Het zijn stille krachten die heel veel mogelijk maken. Ze staan klaar voor al
onze vragen en u kunt zich voorstellen hoeveel geduld ze op het moment met ons moeten hebben.
Michelle en Henri: enorm Bedankt!
Online gymles
Meneer Gijs is hard aan het werk om goede gymlessen in korte filmpjes op een YouTube kanaal te
zetten waar kinderen elke dag mee aan de slag kunnen. Meneer Gijs geeft aan dat ouders ook mee
kunnen doen en dat we daarmee met z'n allen fit blijven. Onze juffen en meneren zullen in ieder geval
klaar staan mee te rekken en te strekken.
Foto's Filmpjes
We hebben al verschillende foto's en filmpjes gekregen van werkplekken thuis en kinderen die druk
aan het leren zijn. Dit vinden we heel erg leuk om te zien. Stuur ze vooral door naar de juf of meneer,
dat doet ons leerkrachthart goed :) Natuurlijk geen verplichting. U bent hierin helemaal vrij.
Thuis leren, soms ook een uitdaging voor ouders
Ik heb al verschillende berichten gehoord van ouders dat het soms toch tegen kan vallen om thuis
alles te organiseren. Voor vragen kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Je kunt ook de leerkracht laten
videobellen met je kind voor motivatie. Hiervoor kun je een afspraak maken met de juf of meneer via
teams of mail. Op de volgende site staan hele bruikbare tips over het onderwijs thuis: https://wijleren.nl/praktische-tips-thuis-leren.php
Structuur
Deze week staat voor leerkrachten, leerlingen en ouders in het teken van oefenen, leren, inrichten en
vooral wennen aan de hele situatie. Vanaf volgende week zullen we u een communicatiestructuur
mailen en op Teams zetten. Hiermee komt er meer lijn in de beschikbaarheid en communicatie van de
leerkracht. We gaan uiteraard niet voor een vastgetimmerd protocol, want we willen vooral zoveel
mogelijk voor de kinderen beschikbaar zijn. Mocht u een speciale rubriek in de update terug willen
zien komen hoor ik het graag van u. Onderling zal er vast en zeker veel contact zijn tussen ouders en
als er een vraag bij velen speelt probeer ik er graag in de update een antwoord op te geven. Schroom
niet, mail het gerust!
Mvg,

Mede namens Team Landman
Maikel de la Cousine

Update 7 17-3-2020
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag kwam de rust weer terug in de school, maar uiteraard niet in de vorm waar we blij van
worden. Het is een heel vreemd gevoel om in een school zonder kinderen te zitten terwijl het geen
vakantie is. Het gaat helaas een tijd zo zijn en hopen dat we na 6 april goed nieuws hebben.
Ophalen van de schoolspullen
Bijna alles is vandaag al opgehaald. De resterende spullen worden morgen bij de mensen thuis
gebracht. Op die manier zitten we niet met het team 2 dagen te wachten tot het moment dat de
spullen worden gehaald. Vanaf morgen 9:00u worden de spullen thuis bezorgd. We hangen het in een
tas aan de klink van de voordeur om ook op deze manier onnodig contact te voorkomen.
Online omgevingen
In Nederland is het druk op de digitale snelweg. Dit is ook te merken aan de omgevingen waarin we
werken. MOO en Teams lopen regelmatig vast of het aanmaken van groepen duurt langer omdat ze
pas later verschijnen. Alle klassen hebben het op orde, maar vanwege allerlei vertragingen kan het
nog even duren voordat alles goed werkt...gelukkig hebben we de boeken nog :). Met de roosters of
planningen kunnen de kinderen thuis aan de slag. Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de
leerkracht. Ook als u ergens mis op pakt of inspiratie nodig heeft.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief die u gewend bent zal niet worden verstuurd. Alle nieuwsitems zullen terugkomen in
de update die u nu nog dagelijks ontvangt. Wellicht gebeurt dit later niet meer elke dag, maar als er
nieuws is van welk front dan ook dan hoort u het van ons.
De gymlessen
Meneer Gijs is bezig om de kinderen ook bewegingslessen te geven. Gijs zal zijn eigen YouTube
kanaal openen waarin hij dagelijks een filmpje zal uploaden om de kinderen uitte dagen. Wanneer dit
klaar is krijgt u van mij een link waarmee uw kind naar het kanaal kan gaan.
Dank
Via deze weg wil ik nogmaals alle ouders bedanken voor de lieve woorden, de steun, de attenties en
vooral alle positieve energie. Het is voor het onderwijs niet niks om de kinderen te moeten missen,
maar door de steun van alle ouders voelen we ons sterk en krijgen we veel energie om op een
creatieve manier toch in contact te blijven...Super!
mvg
Maikel de la Cousine

Update 6 16-3-2020
Beste ouders/verzorgers
De scholen zijn dicht
Zoals u inmiddels wel vernomen hebt zijn de scholen dicht. Voor ons betekent dit een enorme
uitdaging om ervoor te zorgen dat onze kinderen toch gewoon onderwijs krijgen. Samen met u als
ouders gaat dat zeker lukken. In het begin waarschijnlijk met vallen en opstaan maar het komt goed!
Thuisonderwijs, de lesboeken
Boeken schriften en werkboeken zijn vanaf morgen door u als ouder op te halen in de klas van uw
kind. Wij vragen u om dit zelf te doen. Kinderen mogen immers niet naar school. Wij zorgen dat de
stapels op de tafel van uw kind klaar liggen. Op deze stapel ligt ook de inlogkaart voor het digitale
stuk. Ook ligt hier alvast een eerste rooster bij. Wij vragen u om het contact zoveel mogelijk te
beperken bij het ophalen (houd een afstand van 1,5 meter). Vandaar dat leerkrachten zo min mogelijk
in de lokalen zijn morgen. Vragen stellen kan natuurlijk wel, maar probeer dit zoveel mogelijk te
beperken (via mail kunt u natuurlijk zoveel vragen als u wilt). U kunt de lesmaterialen ophalen tussen
8:00u en 15:00u op dinsdag, woensdag en donderdag (17-3 t/m 19-3). Lukt u het wegens
zwaarwegende omstandigheden niet dan vragen we u contact te zoeken en dan zorgen we dat de
materialen bij u thuis komen.
Thuisonderwijs digitaal
We zijn al vanaf vorige week volop bezig om alles klaar te maken zodat kinderen thuis verder kunnen
werken in onze lesmethodes. Alle kinderen krijgen een inlogkaart waarmee ze in alle online
omgevingen kunnen. De twee belangrijkste zijn MOO (methodesoftware) en Microsoft teams (online
samenwerk omgeving). U krijgt hiervan een uitleg en inlogkaart waarmee u met uw kind thuis aan de
slag kunt gaan. Deze gegevens maken we vandaag klaar en kunt u vanaf mogen tegelijk met de
lesmaterialen ophalen op school. Kinderen krijgen van ons allemaal een gratis office 365 account.
Naar gelang de leeftijd van de kinderen zal deze digitale omgeving in meer of mindere mate gericht
zijn op leerlingen of ouders. We vragen u om samen met uw kind in te loggen en de omgeving te
ontdekken. We zijn druk bezig om een hele simpele handleiding te maken. Deze is waarschijnlijk
morgen gereed en sturen we dan naar u toe. Mocht alles niet lukken en dreigt een digitaal noodgeval
dan kunt u dus altijd vooruit met de boeken en de planning.
Het zal een paar dagen duren voordat iedereen gewend is aan Teams, wij werken hier normaal
gesproken niet mee dus ook wij hebben wat te leren. Bij de een gaat dat sneller dan bij de ander en
vragen hiervoor uw begrip.
De planning
De planning zal zoveel mogelijk via Microsoft teams uitgezet gaan worden. Echter kan het voorkomen
dat u beperkt bent in uw digitale mogelijkheden. Daarom hangen we op de ramen bij de kiss en ride
zone de planning ook op papier op. U of uw kind kan dan altijd even komen kijken wat de bedoeling is,
mochten de digitale mogelijkheden er niet zijn/wegvallen. Daarnaast zal bij het schoolwerk van de
kinderen ook een planning voor u uitgeprint klaar liggen.
Thuisonderwijs aan kleuters
Kleuters hebben natuurlijk een zeer complex onderwijsprogramma wat moeilijker is om thuis over te
nemen. Daarom hebben we voor u een overzicht gemaakt van ons dagritme met daarin voorbeelden
van activiteiten die u thuis ook kunt doen. Daarnaast zullen de kleuterjuffen u dagelijks les ideeën
sturen per mail of klasbord. Zoals al eerder vermeld is het met name goed om met de kinderen te
spelen en te lezen/ voorlezen. Vooralsnog komt er voor de kleuters geen Teams omgeving.
Devices

We vragen u om thuis een laptop, pc of Chromebook beschikbaar te stellen voor uw kind of deze in
uw omgeving te lenen. Mocht dit u niet lukken vragen we om contact te leggen met de directeur.
Samen kijken we dan naar een oplossing om via school een device beschikbaar te stellen
Opvang voor ouders in vitale beroepsgroepen
Gisteren is er nog een update gekomen m.b.t. de lijst van vitale beroepsgroepen deze is te vinden
op: https://nos.nl/l/2327202. Wanneer één van beide ouders hierin werkzaam zijn en u kunt thuis geen
andere oplossing regelen kunt u gebruik maken van de noodopvang. Voor vragen en aanmelding
m.b.t. de noodopvang kunt u mailen naar: planning&advies@kindertuin.com.
Morgen is deze opvang niet meer beschikbaar in het Helvoirthuis maar wel in de Sprankel in
Haaren. De noodopvang is beschikbaar vanaf 7:00u tot 18:30u en wordt door de Kindertuin geregeld.
Heeft u vragen
Heeft u vragen van algemene aard kunt u altijd mail naar mij (m.delacousine@cadansprimair.nl ).
Vragen m.b.t. de lesinhoud kunt u stellen aan de leerkrachten via de mail. We zullen ervoor zorgen dat
we vaak in onze mailbox kijken om u zo snel mogelijk antwoord te kunnen geven. We zullen op school
maar beperkt aanwezig zijn.

Relevante mailadressen/websites:
Aanmelden voor noodopvang: planning&advies@kindertuin.com
Vragen m.b.t. corona: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Vragen met betrekking tot de leerstof: mailadres van de eigen juf/meneer of via Microsoft teams
mvg
Maikel de la Cousine

School dicht 15-3-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u wellicht heeft vernomen gaat vanaf morgen t/m 6 april de school dicht. Ik kan me voorstellen
dat dit veel vragen bij u oproept. U kunt daarom vanavond een mail verwachten waarin we veel van
deze vragen zullen beantwoorden. Tot die tijd zijn we aan het werk om alle informatie zo goed
mogelijk bij elkaar te zetten.
met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 5 13-3-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij deze de volgende update. Dit is een korte update omdat we nog niet heel veel kunnen zeggen over
volgende week. Ik zal u zondagmiddag een mail sturen met de groepsbezetting van maandag. We
blijven er uiteraard alles aan doen om alle groepen gewon naar school te laten komen.







De gymlessen werden al niet gegeven door meneer Gij omdat hij afwezig was, maar intensief
gymmen met fysiek contact wordt helaas ook sterk afgeraden. Echter vinden wij het wel heel
belangrijk dat kinderen bewegen. Daarom zullen we vanaf volgende i.p.v. gymmen buiten
gaan spelen met wellicht een gericht spelaanbod.
Begin volgende krijgen alle kinderen een code waarmee ze vanuit thuis in MOO kunnen.
Hierin komen ze dan in een persoonlijke omgeving waarin ze in alle leermethodes kunnen. De
leerkracht zal vervolgens aangeven wat er gemaakt kan worden. Wanneer de inlogcodes
klaar zijn sturen we deze op of geven we deze mee. Het is nog even een werkje want dit moet
voor alle kinderen afzonderlijk worden aangemaakt...we houden u op de hoogte.
Mocht uw kind in het weekend verkouden en/of zieke worden dan kunt u dit ook op zaterdag
en zondag naar mij mailen.
We hebben als school geen afzonderlijke richtlijnen meer gekregen van het RIVM. We houden
de site en het nieuws uiteraard nauwlettend in de gaten. Voor nu ziet het ernaar uit dat de
kinderen maandag naar school kunnen komen.

Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine
directeur bs. Dr. Landman

Aanvullende informatie 12-3-2020
Aanvullende informatie op de corona update van vandaag,





Cadansprimair is in overleg gegaan met de kinderopvang en de gemeente Haaren om nood
kinderopvang mogelijk te maken voor mensen die werkzaam zijn in een van de volgende 4
beroepsgroepen: Zorg, politie, brandweer en onderwijs. Dit kan onder meer voorkomen dat
mensen niet kunnen gaan werken in de maatschappelijke dienstverlening omdat ze geen
opvang hebben wanneer een klas thuis moet blijven. De opvang zal ingericht worden in De
Sprankel in Haaren. Het onderwijs stelt de ruimte beschikbaar en de gemeente zal financieel
ondersteunen. U ontvangt hierover nog een brief met uitgebreidere informatie, maar dan bent
u alvast op de hoogte.
In de laatste update sprak ik over het gezin dat is getroffen door het coronavirus. De kinderen
van dit gezin zitten in de groepen 6 en 5/6. Het betrof dus niet de groep 5.
Er wordt aan gewerkt om voor alle kinderen vanaf groep 3 een online leeromgeving
beschikbaar te stellen. Ook hierover hoort u later meer. In de tussentijd kunt u schoolwerk
komen halen voor of na school. Daarnaast adviseren we om vooral veel met uw kinderen te
lezen en te spelen dit is natuurlijk altijd ontzettend goed voor de ontwikkeling van kinderen.

met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 4 12-3-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),


Zoals u inmiddels gewend inmiddels ontvangt u bij deze de volgende update. Goed nieuws:
we hebben morgen een volledige bezetting voor het eerst deze week. Er komen best wel wat
collega's voor terug, maar het is gelukt...erg fijn natuurlijk!

groep 1/2A (juf Imke)- Kan morgen naar school, juf Henny vervangt juf Imke
groep 1/2B (juf Daniëlle/juf Tessa) - Kan morgen naar school, er komt vervanging vanuit de
vervangerspoule. Juf Tessa is afwezig
groep 1/2C (juf Henny/ juf Antoinette) – Kan naar school, juf Patricia doet de groep samen met juf
Jolanda.
groep 3 (juf Kim) - Kan morgen naar school
groep 3/4 (juf Marja)- Kan morgen naar school. Juf Marja werk een extra dag
groep 4 (juf Kristel/ juf Bregje)- Kan morgen naar school. Juf Kristel komt er extra voor terug
groep 5 (juf Angelique)- Kan morgen naar school
groep 5/6 (juf Lynn) - Kan morgen weer naar school. Juf Henriëtte vervangt juf Lynn
groep 6 (juf Inge/juf Eef/juf Henriëtte) - Kan morgen naar school
groep 7A (juf Carien/juf Lieke) - Kan morgen ook weer naar school ook morgen doet juf Carien de
groep
groep 7B (meneer Piet) - Kan morgen naar school
groep 8A (juf Kim/juf Marieke)- Kan morgen naar school
groep 8B (juf Lynn) - Kan morgen naar school






Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft is er in Helvoirt een gezin getroffen door het
coronavirus. Het betreft een moeder van een kind in groep 5 en 5/6. De school heeft contact
gehad met het gezin en het gaat goed met ze. De moeder is inmiddels alweer 24 uur
klachtenvrij, maar de kinderen blijven thuis totdat ook zij klachtenvrij zijn. Als school hebben
we hierover overleg gehad met het GGD. Van daaruit krijgen we te horen dat we de richtlijnen
kunnen blijven volgen zoals we in de brief hebben aangegeven: Uw kind kan naar school
tenzij hij of zij: verkouden is, moet hoesten of niezen of koorts heeft. Daarbij vragen we u om
dit ook goed in acht te nemen. Houdt u vooral ook goed de gezondheid van u en uw kind in
de gaten en bij twijfel raadpleeg de huisarts. U bent natuurlijk vrij om verder uw eigen
afweging te maken.
Mocht u als ouder schoolwerk op willen halen vragen we u om dit voor of n schooltijd te doen
zodat de leerkrachten zich kunnen richten op het lesgeven. Voor en na school is hier
natuurlijk alle ruimte voor.
Wederom dank aan alle ouders en collega's voor de betrokkenheid en flexibiliteit.
Op dit moment lijken de maatregelen voor Brabant nog hetzelfde te zijn, maar we zijn ons er
ook van bewust dat er vanavond nog een extra persmoment is met specifiek Brabant. Mocht
er iets veranderen houden we u natuurlijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 3 11-3-2020
corona update
Inhoud

Beste Ouder(s)/ verzorger(s),
Hieronder kunt u een update lezen m.b.t. de
bezetting van alle groepen morgen. We
kunnen het helaas alleen nog maar van dag
tot dag bekijken.


de bezetting:

groep 1/2A (juf Imke)- Kan morgen naar
school, juf Marja doet de vervanging, juf Imke
is nog afwezig (vrijdag is nog onzeker)
groep 1/2B (juf Daniëlle/juf Tessa) - Kan
morgen naar school, juf Tessa is er gewoon
groep 1/2C (juf Henny/ juf Antoinette) - Kan
morgen gewoon naar school
groep 3 (juf Kim) - Kan morgen naar school
groep 3/4 (juf Marja)- Kan morgen naar
school
groep 4 (juf Kristel/ juf Bregje)- Kan
morgen helaas niet naar school. Juf
Bregje is ziek en er is geen vervanging
groep 5 (juf Angelique)- Kan morgen naar
school
groep 5/6 (juf Lynn) - Kan morgen weer naar
school. Juf Henriëtte vervangt juf Lynn
groep 6 (juf Inge/juf Eef/juf Henriëtte) - Kan
morgen naar school
groep 7A (juf Carien/juf Lieke) - Kan morgen
ook weer naar school ook morgen doet juf
Carien de groep
groep 7B (meneer Piet) - Kan morgen naar
school
groep 8A (juf Kim/juf Marieke)- Kan morgen
naar school
groep 8B (juf Lynn) - Kan morgen naar
school






De begeleiding van juf Eef, juf Eefke,
juf Hannelore en de gymlessen van
meneer Gijs kunnen niet doorgaan
omdat zij afwezig zijn.
Wij hebben dagelijks contact met de
GGD of RIVM, wanneer er andere
maatregelen nodig zijn hoort u dat
van ons.
In de persconferentie gisteren werd
geopperd dat de scholen ook de
opvang van kinderen moeten gaan
regelen. In de brief die daarop
volgde van de minister stond daar
niets over in. Het is voor ons helaas
ook onmogelijk om dit te regelen.
Alle schoolbesturen in de regio
hebben hierover overleg gehad (Den
Bosch, Eindhoven, Tilburg) en



hebben hierin het zelfde standpunt.
Natuurlijk proberen wij zoveel
mogelijk mee te denken en vragen
we het uiterste van onze collega's
om een zo groot mogelijke bezetting
te hebben.
Dank voor al het begrip dat we van
heel veel ouders mogen ontvangen!
We voelen ons enorm gesteund
hierdoor en doen dan ook graag ons
best om alles zo goed mogelijk te
regelen.

met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 2 10-3-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hieronder kunt u de update lezen m.b.t. de gevolgen van de RIVM maatregelen:
Corona virus update















Groep 1/2b (juf Daniëlle) kan naar school toe komen want voor deze groep is vervanging. Juf
Marja van de Berg zal de groep draaien.
Groep 1/2a (juf Imke) kan morgen niet naar school omdat juf Imke dan ook afwezig is.
Morgen kijken we naar de situatie voor donderdag en vrijdag
Groep 5/6 (juf Lynn van de Bos) kan helaas nog niet naar school. De juf is nog afwezig en er
is nog geen vervanging beschikbaar.
Groep 7a (juf Lieke en juf Carien) kan morgen (11 maart) weer naar school. Juf Carien is er
dan en zij heeft geen klachten. Kinderen die verkoudheidsklachten hebben kunnen helaas
nog niet naar school.
Groep 8a (juf Marieke en juf Kim) kan gewoon naar school. Juf Kim zal ook op woensdag
extra werken.
Wanneer groepen weer naar school toe mogen komen is dit natuurlijk fijn. Heeft uw kind
echter verkoudheidsklachten dan kan hij/ zij nog niet naar school. Als u uw kind al heeft ziek
gemeld hoeft dit niet nog een keer te gebeuren.
De gymlessen gaan vooralsnog ook donderdag niet gegeven door meneer Gijs. Ook hij is
afwezig
De begeleiding van juf Eefke, juf Eef en juf Hannelore gaat niet door omdat ze alle drie
afwezig zijn.
Mocht uw kind thuis zitten door de calamiteiten, dan kunt u op school eventueel schoolwerk
ophalen voor uw kind
Alle ideeën m.b.t digitaal worden meegenomen naar het directeurenoverleg van Cadans
Primair. Voor nu zal dat te laat zijn, maar wellicht dat we bij toekomstige calamiteiten hier iets
mee kunnen. We houden jullie op de hoogte.
De klusklas kan helaas ook niet starten. We stellen dit uit totdat alles weer een beetje
genormaliseerd is.
Het rijksmuseum was flexibel m.b.t. het omboeken van de excursie. Net als de DJ workshop
voor de Landmandag. Zodra we nieuwe data hebben communiceren we dit.
Volgens de laatste berichtgeving blijven de maatregelen van kracht tot 16 maart. Tot die tijd
wachten we de berichtgeving af. Hopelijk kan de situatie snel weer normaliseren.

Totaal overzicht (verandert dagelijks) woensdag 11 maart
Groep 1/2A, niet naar school
Groep 1/2B, wel naar school
Groep 1/2C, wel naar school
Groep 3, wel naar school
Groep 3/4, wel naar school
Groep 5, wel naar school
Groep 5/6, niet naar school
Groep 6, wel naar school
Groep 7A, wel naar school
Groep 7B, wel naar school
Groep 8A, wel naar school
Groep 8B, wel naar school
Met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

Update 1 9-3-2020
Beste Ouder(s)/verzorger(s),
Via deze weg wil ik u een update geven m.b.t. de gevolgen van de richtlijnen vanuit het RIVM m.b.t.
het coronavirus. Ik bouw deze update puntsgewijs op om zo duidelijk mogelijk te kunnen zijn.


Alle leerkrachten die er vandaag niet waren zijn er morgen ook niet. Dit betekent dat de
leerlingen hiervan helaas thuis moeten blijven. Kinderen van de volgende groepen kunnen
morgen dus niet naar school:

1.
2.
3.
4.

groep 1/2A juf Imke
groep 1/2B juf Daniëlle
groep 5/6 juf Lynn vd Bosch
groep 7A juf Lieke



Juf Marieke van 8A blijft morgen ook thuis maar die kan opgevangen worden door Juf Kim en
juf Femke. Groep 8A kan tot dusver gewoon naar school.
Helaas kan de Landman dag niet doorgaan omdat we onvoldoende leerkrachten hebben en
ook heel veel kinderen dit dan zouden moeten missen.
Hetzelfde geldt voor het uitstapje naar het Rijksmuseum. Ook dit uitstapje kan niet doorgaan.
We doen ons uiterste best om de evenementen te verplaatsen en op een later moment in te
halen.
De gymlessen in de bovenbouw (5 t/m 8) kunnen maar deels doorgaan. De gymdocent moet
thuis blijven en niet alle leerkrachten hebben de bevoegdheid om gymles te geven. Advies:
geef gewoon de gymspullen mee, dan kijken we op school wel verder of het wel of niet
doorgaat..
Morgen krijgen we als het goed is een update van het RIVM en hopelijk dat de situatie dan
weer wat gaat normaliseren. Hier kunnen we echter nog niks van zeggen.
Aan alle ouders de vraag om de mail goed in de gaten te houden want er komen op school
zowat elk uur nieuwe signalen binnen. De signalen die voor u van belang zijn zal ik zo snel
mogelijk doorspelen.








Bedankt voor al het begrip dat van u als ouders hebben mogen ontvangen in deze uitzonderlijke
situatie.
met vriendelijke groet,
Maikel de la Cousine

