NIEUWSBRIEF

4 OKTOBER 2019

Basisschool Dr. Landman
Nieuwsbrief vrijdag 20 augustus 2020

Beste ouders/ verzorgers,
Een nieuw schooljaar staat klaar om te beginnen. We hopen
er uiteraard op dat iedereen, ondanks wat aanpassingen
een fijne vakantie heeft gehad. Wij hebben in ieder geval
enorm veel zin om weer van start te gaan.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de start van het
schooljaar, de coronamaatregelen en nog wat nieuwtjes.
Via de leerkracht komt deze week nog groepsspecifieke
informatie.

Tot maandag!

Kalender

Studiedagen
2020-2021
Maandag
12 oktober 2020

Mede namens team Landman,
Maikel de la Cousine

Vrijdag
18 december 2020
Dinsdag
13 april 2021
Maandag
26 april 2021
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.
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Start nieuwe schooljaar
Mede vanwege corona, maar ook omdat het vorig jaar goed is bevallen willen we het
schooljaar beginnen zonder een groot circus. We merkten in het verleden dat dit voor
veel kinderen niet fijn was. Vandaar dat we zorgen voor een warm welkom in de klas
waar we ruim de aandacht hebben voor de start en de groepsvorming.

Het naar binnen/buiten gaan
Voorlopig laten we dit zoals het vorig schooljaar ging. Kinderen verzamelen dus op de
aangewezen plek op het schoolplein en de leerkrachten komen ze ophalen. U kunt uw
kind brengen om 8:25. We vragen u om buiten de beukenhaag te zwaaien zodat we 1,5
meter kunnen waarborgen. Ook vragen we u om u kind niet veel eerder te brengen. Er is
dan namelijk nog geen toezicht.
De plattgrond vindt u op pagina 4

Nieuwe kleuters
De meeste nieuwe kleuters hebben al kunnen oefenen. Toch zal voor veel kleuters (en
oudere kinderen ook) de eerste dag weer even spannend zijn. De leerkracht zal hier
uiteraard oog voor hebben. Vaak helpt hierbij een kort afscheid. Ook de nieuwe kleuters
verzamelen op de aangewezen plekken.

Jaarkalender
De jaarkalender heeft u reeds ontvangen aan het einde van vorig schooljaar. Toch
voegen we hem nogmaals bij in de bijlage voor het geval dat u deze gemist heeft. De
kalender is minder uitgebreid dan normaal omdat veel activiteiten nog onzeker zijn
vanwege de huidige maatregelen.

Gymrooster/pauzerooster
Via de leerkracht ontvangt u het nieuwe gym- en pauzerooster en weet u ook wanneer
de gymspullen mee naar school mogen en wanneer uw kind pauze heeft. Zoals het er nu
naar uit ziet kunnen we weer gaan gymmen. Goed nieuws dus. Mocht dit anders zijn,
gymmen we zoveel mogelijk buiten

Nieuwe schoolgids
De nieuwe schoolgids is klaar. Deze moet alleen nog worden goedgekeurd door de MR.
Er bestaat een mogelijkheid dat u dit jaar nog een update ontvangt, maar in de kern blijft
deze hetzelfde. We houden u en de MR hier uiteraard over op de hoogte.

Trakteren
Vanaf heden mag er weer getrakteerd worden. Hierbij geldt dat het alleen
voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Na de coronacrisis zullen we hier uiteraard
weer een wijziging in doorvoeren.

Informatieavond
De informatieavond die gepland staat gaat door in aangepast vorm. De
leerkrachten zullen online een presentatie toelichten en is er ruimte om vragen te
stellen. Hierover krijgt u later meer informatie
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Ouder-/kindgesprekkken
Inmiddels mogen we weer afspraken met ouders
maken na schooltijd. Maar een ouderavond met
kinderen, looproutes, inloopregistratie, etc biedt heel
veel uitdagingen. Daarom kiezen we ervoor om de
ouder/kind gesprekken nog online te doen via teams.
Ook hierover ontvangt u nog meer informatie.

Parkeren
De Landman gaat weer open en we vragen u om uw
kind zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school
te laten gaan/brengen. Wanneer u toch de auto
neemt vragen we u te letten op de verkeersveiligheid.
De auto kan kort geparkeerd worden in de
parkeerhavens in de kloosterstraat of aan de
achterkant van de school. De kiss en ride parkeerplaats
is alleen om kinderen uit te laten stappen.

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
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Plattegrond verzamelplekken
Op deze plattegrond kunt u zien waar de groepen verzamelen. Groep 7, groep 8A en
groep 8B verzamelen aan de zijde van de parkeerplaatsen (achter de school). We
willen u vragen om de ruimte tussen de school en de speelplaats vrij te houden om
hier kinderen en leerkrachten de ruimte te geven om veilig naar de school toe te
lopen.
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Maatregelen/richtlijnen corona van de GGD (gericht op de scholen)
De scholen gaan op 24 augustus weer van start. Graag praten we jullie via deze brief bij over de
ontwikkelingen rondom het coronavirus en het coronabeleid.
Zijn er klachten: blijf thuis!
Helaas komt het nog altijd voor dat iemand die later besmet blijkt te zijn, heeft gewerkt of naar
school is geweest met klachten. Het is zeer belangrijk dat iedereen met klachten thuis blijft en zich
laat testen. Het gaat om één of meer van de volgende klachten:
•
•
•
•
•

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
hoesten
benauwdheid
plotseling verlies van reuk of smaak
verhoging of koorts boven de 38 graden

Blijf ook thuis als je een huisgenoot hebt met verkoudheidsklachten inclusief koorts en/of
benauwdheid. Het is belangrijk om elkaar aan deze regels te blijven herinneren.
Uitzondering kinderen in groep 1 en 2
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen wél naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder
koorts. Dit geldt niet als zij een huisgenoot hebben die corona heeft (met een positieve test) of als
er binnen het huishouden iemand is met koorts en/of benauwdheid.
Besmetting van medewerker of leerling
Tot nu toe zijn er in onze regio geen clusters of uitbraken op scholen geweest waarbij het
coronavirus is aangetoond. Wel neemt het aantal besmettingen toe in het land en krijgen scholen
dus vaker te maken met een kind of medewerker die in de besmettelijk periode op school is
geweest. Op het moment dat iemand positief wordt getest, start het bron- en contactonderzoek. In
het geval van een schoolgaand kind of iemand die werkt op een basisschool en daar in de
besmettelijke periode was, neemt de GGD contact op met school. Op dat moment brengen we
samen de situatie in beeld en gaan wij na welke contacten er zijn geweest binnen de school.
Personen binnen de school die nauw contact blijken te zijn, worden vervolgd door de GGD. Wij
geven informatie over hoe te handelen, welke informatie te verstrekken aan collega’s en ouders en
wat het vervolg zal zijn. Elke situatie is anders en de begeleiding is dan ook maatwerk.
Het bovenstaande betent dat we een bezoekersregistratie bijhouden. We gebuiken voor ouders
momenteel alleen de ingang bij de onderbouw. Hier vragen we u om het formulier in te vullen
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Quarantaine is belangrijk
Quarantaine is een belangrijke maatregel om de verspreiding van het virus in te perken. We geven
hieronder een samenvatting van de landelijke richtlijnen op dit punt:
•
•

•

Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan 10
dagen in quarantaine, ongeacht de leeftijd.
Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een
persoon die positief is getest op corona, blijven ook thuis. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
die een nauw contact zijn, mogen wel naar school/BSO en/of sporten, op voorwaarde dat
zij geen klachten hebben.
Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel
landen die het label oranje of rood hebben, worden dringend geadviseerd om 10 dagen na
aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Ook hier geldt voor kinderen van 4 tot en
met 12 jaar dat zij wel naar school/BSO mogen en/of mogen sporten, op voorwaarde dat zij
geen klachten hebben.

De richtlijnen kunnen in de tijd veranderen. De meest actuele leefregels en informatiebrieven voor
contacten van iemand die positief is getest op corona, zijn terug te vinden
op https://lci.rivm.nl/leefregels
Ventilatie op scholen: adviezen RIVM en de rijksoverheid
In de media is er veel aandacht voor de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het
coronavirus. Vanuit de overheid en het RIVM zijn hierover adviezen opgesteld. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de landelijke richtlijn en het nieuwsbulletin van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Eventuele veranderingen in de adviezen over ventilatie zijn te volgen via
de website van de rijksoverheid. Op de Landman hebben we hier onderzoek naar laten doen en
daaruit blijkt dat de systemen geheel op orde zijn, maar zullen we daarnaast ook extra ventileren
(geen ventilatoren).
Contact met de GGD Hart voor Brabant
- Heb je een vraag over corona? Of wil je een artikel 26 melding doen? Neem contact met ons op
via 0900 364 64 64. Onze medewerker zal je met de juiste collega doorverbinden of de GGD belt je
zo spoedig mogelijk terug.
- Wil je een coronatest aanvragen? Bel met het landelijke nummer 0800-1202 of maak een afspraak
via Rijksoverheid.nl/coronatest.
- Voor vragen (en meldingen) over infectieziekten die niet-corona gerelateerd zijn, zijn wij
bereikbaar op 088-368 6421.

6

Beslisboom
Vindt u het lastig om te beslissen of uw kind wel of niet thuis moet blijven? Hiervoor hebben we
hieronder een belisboom toegevoegd waarmee u snel kunt zien.
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Bijlage 1: glinsterkind

Glinsterkind, praktijk voor kindercoaching
Wie ben ik?
Mijn naam is Heidy Kerste. Mijn roots liggen in het onderwijs. Ik heb 17 jaar met heel veel
plezier lesgegeven en besloot uiteindelijk dat ik kinderen, ouders, volwassenen individueel of
in (klein) groepsverband wilde ondersteunen. Na mijn coachingsopleiding heb ik direct en
met heel veel plezier de deuren van “Glinsterkind” geopend.
Wat doe ik?
In mijn ambulante praktijk werk ik veelvuldig met kinderen die (faal)angstig en of hoog
gevoelig zijn. Maar ook kinderen die lastig kunnen slapen, driftig zijn, moeite hebben met het
verwerken van een scheiding of anderszins sociaal emotioneel niet lekker in hun vel zitten,
zijn van harte welkom. Daarnaast verzorg ik met regelmaat presentaties/workshops rondom
faalangst en hoog gevoeligheid en breng ik kinderen die gevoelig zijn samen tijdens de
training “Hsp-kids”. Tevens bied ik oudercoaching: praktische ondersteuning bij het
opvoeden en begeleid ik volwassenen die hoog gevoelig zijn. Voor hen bied ik
wandelcoaching.
Sommigen zullen mij ongetwijfeld ook op school gezien of gesproken hebben want veel van
bovenstaande coachingsactiviteiten heb ik ook verzorgd op de Dr Landmanschool.
Interesse?
Wilt u een afspraak maken, meer informatie of kan ik u op een andere manier van dienst zijn,
mail of bel dan gerust. Daarnaast nodig ik u uit een kijkje op de website te nemen.
(www.glinsterkind.nl)
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Bijlage 2: schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk Werk
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij organiseren de
zorg voor jongeren tot 18 jaar dichtbij en zo eenvoudig mogelijk. Heeft u een vraag over
opgroeien, opvoeden of jeugdhulp? Dan kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk
werkster.
Wat kan de schoolmaatschappelijk werker aan u bieden:
· Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
· Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
· Korte gesprekken met uw kind over waar uw kind tegenaan loopt.
· Advisering en eventueel begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van
echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
· In kaart brengen wat er nodig is.
· Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding via het
Basisteam Jeugd en Gezin.
· Opvoedingsbegeleiding
De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:
• Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
• Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
• Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
• Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind? • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf
nodig, kan dat ook…?
Lisette Slokker Is de schoolmaatschappelijk werkster op de basisschool van uw kind. Haar
werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

088 - 0237500
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