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Beste ouders/ verzorgers,
Het blijven spannende tijden m.b.t de coronacrisis. In de landelijke
berichtgeving zien we op veel fronten weer stijgingen en dreigen er
nieuwe maatregelen. Gelukkig zien we hier momenteel op de
Landman nog niets van terug. We hebben onze uitdagingen m.b.t.
vervanging, afwezigheid en berichtgeving, maar tot nu toe zien we
geen reden om ons huidige ‘voorzichtige’ beleid aan te passen.
Zolang de situatie blijft zoals deze is zullen we u op de hoogte blijven
houden via de nieuwsbrief. Mocht er toch tussentijds belangrijk
nieuws zijn dan sturen we u een aparte mail.
Tijdens de oudergesprekken voelden we weer veel begrip en
ondanks wat technische onhandigheden en dankzij hulpzame
ouders hebben we de geprekken kunnen voeren. We willen
nogmaals benadrukken dat het altijd mogelijk is om een afspraak
met ons te maken na schooltijd. Dus mocht er iets zijn: trek aan de
bel.
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.

Donderdag/vrijdag
4/5 maart:
Schoolfotograaf

Bijlage 1: nieuws over de 1ste communie

Mbots CodeSkills

Vorig jaar zijn we gestart met CodeSkills. Dit was een programma voor kinderen die wat extra’s
aan konden en hiermee dus extra uitdaging kregen op het gebied van programmeren en
robotica. Dit was een succesvol traject, maar vanwege corona moesten we daar helaas tijdelijk
mee stoppen. Dit jaar willen we dit echter weer gaan oppakken en uitbreiden.
Dankzij stichting DrieKlank hebben we een donatie van 20 robots (mbots) gekregen en kunnen
we het project dus op grotere schaal uitrollen. Bedankt DrieKlank!
Wat houdt het precies in?
Kinderen worden door de leerkracht ingeschreven voor een
traject van 5 à 6 weken (5x 1 uur). De lessen zullen buiten de klas
gegeven worden door Maikel. In dit traject leren kinderen de
basis van robotica en programmeren aan de hand van de
Mbot. Wanneer ze dit traject hebben afgerond kunnen ze hier
mee verder in de klas en kan programmeren worden
toegevoegd aan de taken die op de zwerkbrief staan. Een groot
gedeelte staat in het teken van onderzoekend leren, maar niet
zonder dat de kinderen eerst de techniek onder de knie hebben.
Via de onderstaande link kunt u verschillende filmpjes bekijken
m.b.t. de Mbot
https://www.youtube.com/results?search_query=mbot+nederlands
Wat is het doel?
We willen kinderen extra uitdaging bieden en dat op een leuke manier. Daarnaast is het een
fantastische manier voor de kinderen om aan hun ‘21st century skills’ te werken. De komende
jaren bouwen we dit programma geleidelijk uit en zal er een complete leerlijn programmeren
ontstaan van groep 1 t/m 8. Dit programma kan in de gehele breedte ingezet worden, maar er
zal ook extra materiaal zijn voor kinderen die wat meer uitdaging aan kunnen.
Wanneer starten we?
We starten hiermee in november. U krijgt hierover nog meer informatie. Ook over de procedure
om kinderen hier aan mee te laten doen.

Corona update
Snotneuzen mogen naar school
U heeft het wellicht al vernomen via het nieuws, maar kinderen mogen met een lichte
verkoudheid weer naar school. Dit betekent dat kinderen met een snotneus niet meer thuis
hoeven te blijven. We willen echter wel voorzichtig blijven en wanneer de klachten ernstiger zijn
vragen we u toch even contact op te nemen. Het blijft altijd een zoektocht en we kiezen er
nog steeds voor om per casus in gesprek te gaan met u voor een goede en veilige oplossing.
In alle gevallen van twijfel, ziekte of flinke verkoudheid blijft dus het advies: neem contact op
met de school en dan zoeken we samen naar de beste oplossing

Triage
Als school zijn we verplicht om triage te voeren. We doen dit momenteel
middels een intekenlijst bij de ingang. Vanaf 23 september is dit ook
mogelijk om via een QR code te doen. Bij alle ingangen hangt een
poster met daarop de code…even scannen, invullen en het is gebeurd.
De lijsten blijven ook liggen, dus mocht het met de QR code niet lukken
dan kunt u altijd deze nog invullen.

Extra activiteiten
Vorig schooljaar zijn een groot aantal activiteiten niet doorgegaan vanwege de
coronamaatregelen. Ook dit jaar bekijken we per activiteit wat een goede keuze is. De
veiligheid van de kinderen en onze medewerkers staat voorop, maar we proberen natuurlijk
wel te kijken of we zoveel mogelijk activiteiten, zij het aangepast, door kunnen laten gaan.
Wat als uw kind ziek/verkouden is?
In de meeste gevallen kan uw kind met een verkoudheid gewoon weer naar school. Maar
zoals we gemerkt hebben zijn er altijd uitzonderingen. Dit kan zijn door keuzes die u zelf maakt
of bij andere twijfels. Hoe dan ook bieden we in alle gevallen graag onderwijs.
Bij een verkoudheid (en reden om toch thuis te blijven) heeft u de mogelijkheid om in overleg
met de leerkracht een pakketje schoolwerk op te komen halen om enkele dagen mee door te
komen. Mocht de periode langer duren (bijvoorbeeld door quarantaine) stemt de leerkracht
met u af hoe er toch online lessen gevolgd kunnen worden. We blijven graag met u in contact
dus mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op met de leerkracht.
Is uw kind echt ziek dan is het maken van schoolwerk uiteraard niet nodig.
Gedeeltelijke afsluiting Kloosterstraat
13 Oktober zal een stuk van de Kloosterstraat vanaf 8:00 ’s ochtends afgesloten zijn door
bouwwerkzaamheden. Dit zal een dag duren. De dag erop zal de straat weer geheel open
zijn.
De schoolfotograaf
Deze komt volgend jaar op 4 en 5 maart voor de individuele foto’s en de groepsfoto’s.
Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit uit moeten stellen.

Bijlage 1: nieuws vanuit de parochie
1e Communie
I.v.m. het coronavirus is de 1e communie afgelopen voorjaar niet doorgegaan. Op 4 oktober
a.s. doen 2 kinderen van de Dr. Landmanschool hun 1e communie en wij hopen dat we daar
met z’n allen een mooie viering van kunnen maken. Ze zouden het leuk vinden als er kinderen
naar deze viering komen op 4 oktober om 9.30 uur.
Alle hulp hiervoor is welkom. Dus zeg je: “ik wil meehelpen met de kerk versieren of meehelpen
in de gezinsvieringen”, meld je dan aan via het parochiecentrum, e-mail:
parochiecentrumhnicolaas@gmail.com, telefoon: 0411 – 64 53 84; open op dinsdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.
De andere communicanten uit de groepen 4, 5 en 6 doen in het voorjaar van 2021 hun 1e
communie.
Op de volgende data zijn er gezinsvieringen in de H. Nicolaaskerk:
21 november 19.00 uur
24 december 17.00 uur
9 januari 19.00 uur
20 maart 19.00 uur

