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Beste ouders/ verzorgers,
Wat een jaar hebben we erop zitten! Ik denk dat we met recht kunnen
zeggen dat we dit nog nooit mee hebben gemaakt. We hebben de
kinderen moeten missen, les op afstand moeten geven, 1,5 meter
afstand moeten houden, geen ouders meer in de school kunnen
ontvangen. Allemaal dingen die aan het begin van het schooljaar
niet op ons verlanglijstje stonden. Gelukkig als we teugkijken zijn er ook
heel veel positieve ontwikkelingen geweest en dit waren er gelukkig
meer! Een nieuw zorgsysteem, bijna geen grensoverschrijdend gedrag
meer, IPC, nieuwe leerkrachten, leerlinggroei en zo kunnen we dit lijstje
nog een stuk langer maken.
Persoonlijk heb ik me in het afgelopen jaar enorm welkom gevoeld.
Dit gevoel kreeg ik op de Landman, maar zeker ook in Helvoirt. Het is
fijn om steun te voelen vanuit ouders en het is mooi dat we ondanks
het gekke jaar hebben kunnen bouwen aan een goede
samenwerking. Hier kunnen we de komende jaren mooi op
doorbouwen.
Voor nu wensen we iedereen een heel fijne vakantie en hopelijk zien
we daarna de maatregelen snel versoepelen en blijft iedereen
gezond.

Tot na de vakantie
Mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Kalender

Studiedagen
2020-2021
Maandag
12 oktober 2020
Vrijdag
18 december 2020
Dinsdag
13 april 2021
Maandag
26 april 2021
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Jaarplanning
In de bijlage kunt u de jaarplanning voor volgend jaar vinden. Hierin
zijn al zoveel mogelijk data opgenomen. Er is natuurlijk nog veel
onzeker vanwege corona, maar we willen toch alvast een planning
aan u geven zodat het een en ander alvast in de agenda kan
zetten. De kalender komt ook op de site, wanneer er wat verandert
laten we u dat weten en komt er een aangepaste versie op de site.

Overige informatie start schooljaar
In de laatste week van de vakantie ontvangt u van ons praktische
informatie over de start. Denk hierbij aan een gymrooster, schoolgids,
etc. We kiezen hiervoor omdat de kans groot is dat er in de
tussenliggende tijd nog veel kan veranderen en we af willen wachten
hoe we er dan voor staan met alle coronamaatregelen.

Even voorstellen
Met veel plezier stel ik me aan jullie voor: ik ben de nieuwe meester
op de Dr. Landman! Mijn naam is Daan van Wijk, 22 jaar en kom uit
Haaren. Ik sta volgend jaar in groep 7 met 26 hele fijne kinderen! Ik
ben scheidsrechter, reiziger, carnavalliefhebber,
levensgenieter en zanger. Ik heb enorm veel zin om
te starten op de Dr. Landman en kijk uit naar het
contact met u als ouder! Heeft u nog vragen of wilt
u iets vertellen, gelieve te mailen naar
daan.vanwijk@cadansprimair.nl.
Graag tot ziens, komend schooljaar op de Dr.
Landmanschool! Voor nu: een hele fijne vakantie
gewenst!
Groetjes, Daan van Wijk

Openstaande vervangingen
We zijn blij dat we nog voor de vakantie de laatste vervangingen
hebben kunnen regelen. Het is ook mooi dat het vertrouwde
gezichten zijn:
Groep 8:
Groep 6/7:
Groep 4/5:
•

zwanger – en ouderschapsverlof wordt gedaan door:
Juf Femke
zwanger- en ouderschapsverlof wordt gedaan door:
Juf Kristel*
zwanger- en ouderschapsverlof wordt gedaan door:
Juf Inge

Hierbij hebben we ook nieuws: Juf Hannelore is inmiddels in
verwachting van haar tweede kindje. Dit sluit mooi aan op de
zwangerschap van Lynn. Dit betekent dat juf Kristel
waarschijnlijk het hele jaar in de groep zal blijven.

Vrije dagen
en vakanties
2020 – 2021
Herfstvakantie
maandag 19 t/m
vrijdag 23 oktober
Kerstvakantie
maandag 21
december t/m vrijdag
1 januari
Carnavalsvakantie
maandag 15 t/m
vrijdag 19 februari
2e Paasdag
maandag 5 april
Koningsdag
dinsdag 27 april 2021
Meivakantie
maandag 3 t/m
vrijdag 14 mei

2e Pinksterdag
maandag 24 mei
Zomervakantie
maandag 26 juli t/m
vrijdag 3 september

PABO/MBO Studenten
Na de vakantie zullen we u informeren over de nieuwe PABO studenten die bij ons op school stage
komen lopen. Een daarvan is bekend (afstudeer student). Dat is namelijk Lynn van Dongen en gaat
het hele jaar stage lopen in groep 6/7.
Daarnaast hebben we ook studenten die aan het studeren zijn voor onderwijsassistent. Hierbij
hebben we de volgende verdeling voor volgend jaar (reeds bekende gezichten):
• Juf Carin groep 1/2B (Daniëlle/Tessa)
• Juf Karin groep 4 (Piet)

Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als
leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon
en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app,
zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31
augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb
nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior
Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

Afscheid
Met dank aan alle ouders, leerkrachten en uiteraard de kinderen zelf hebben de groepers 8 een
fantastisch afscheid gehad. De eindfilm en première avond waren geweldig en ook de kampdagen
zullen ze/we niet snel vergeten. Ook de afscheidsavond was helemaal top! Wat zijn we trots op deze
groep. Ze hebben in de meest lastige tijd hun beste beentje voor gezet en ervoor gezorgd er al die tijd
een hele fijne sfeer is gebleven.
Het was ook heel erg fijn hoe alle ouders hebben meegedacht in alle alternatieven die we moesten
bedenken. Via deze weg: nogmaals bedankt! Hopelijk kunnen we alle activiteiten volgend jaar ook
weer mét de ouders doen zoals we gewend zijn. Het is sowieso fijn als de deuren ook voor u weer volledig
open kunnen.

Nieuwe leerlingenraad 2020/2021
In het nieuwe schooljaar gaan Maikel en Floor een nieuwe leerlingenraad organiseren. Hiermee willen
we er voor zorgen dat leerlingen nog meer inspraak krijgen in onze school. Daarnaast zullen ze ook als
klankbord fungeren op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. We zien het als heel erg waardevol om
de meningen en ideeën van de kinderen mee te nemen in de ontwikkeling van de school.

Corona maatregelen berichtgeving
We kunnen ons voorstellen dat er veel informatie op u af is gekomen omtrent alle maatregelen.
Aangezien we in wat rustiger vaarwater zitten stoppen we daarom met de updates. Vanaf heden
krijgt u de berichtgeving weer via de vertrouwde nieuwsbrieven. Mochten er urgente zaken zijn dan
zullen we hierover apart mailen.
Het is een heftige periode geweest voor iedereen. Maar doordat er in Helvoirt door iedereen zo
goed werd samengewerkt en met name ook met u als ouder, hebben we er het beste van kunnen
maken!

GMR-ouder gezocht
Voor de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) van onze stichting Cadans Primair
zijn wij op zoek naar een nieuwe ouder die samen met een leerkracht onze school wil
vertegenwoordigen.
Elke school binnen Cadans Primair is met 1 ouder en 1 leerkracht vertegenwoordigd in de GMR. Je
kunt op deze manier meedenken en meebeslissen over het onderwijs op onze scholen. Het is erg
leuk en leerzaam! De GMR vergadert ongeveer 7 keer per jaar, steeds op een wisselende avond
op een van de scholen uit het bestuur, van 19.30-21.30 uur. Daarnaast vraagt het soms wat
voorbereiding om stukken door te nemen thuis.
Wie ziet deze mooie uitdaging om een steentje bij te dragen aan het onderwijs van zijn of haar kind
wel zitten? Meld je dan aan! Het kan toch niet zo zijn dat onze school (een van de groteren binnen
de stichting) geen oudervertegenwoordiging heeft in de GMR?
Wil je eerst nog wat meer informatie? Of wil jij je aanmelden?
Mail dan naar Marja van Broekhoven (leerkracht groep 3): m.vanbroekhoven@cadansprimair.nl

Mededeling namens Communiewerkgroep
In verband met de Corona-maatregelen heeft afgelopen voorjaar geen Communieviering
plaatsgevonden in de St. Nicolaaskerk. Om de Communie voor de kinderen uit de huidige groepen
4 en 5 niet te lang uit te stellen is de Communieviering verzet naar zondag 4 oktober 2020.
Hierdoor hebben ook kinderen die na de zomer in groep 4 zitten de kans om deel te nemen aan
de Communieviering. Kinderen die zich nog niet hebben aangemeld en in oktober wil deelnemen
aan de Communieviering, kunnen vóór 1 augustus as. aangemeld worden door een mail te sturen
naar: s_rademaker@yahoo.com.

Bijlage
•

Jaarplanning Landman

