NIEUWSBRIEF

4 OKTOBER 2019

Basisschool Dr. Landman
Nieuwsbrief vrijdag 27 november 2020

Beste ouders/ verzorgers,
Het is altijd weer een hectische periode op school richting Sinterklaas
en de kerst, maar ook vooral heel erg warm en gezellig. Ook dit jaar
vieren we beide feesten met de kinderen, ook al moeten we wat
aanpassingen maken wegens de huidige omstandigheden gaan we
er toch weer een fantastisch feest van maken en sluiten we het jaar
weer goed af.
We merken aan aan alles dat de coronaperiode nu wel echt lang
begint te duren. Daar is natuurlijk niets aan te doen, maar het
belangrijkst vinden we dat we er kunnen zijn voor de kinderen. Ook
voor u als ouder willen we er graag zijn. Dus wilt u iets met ons delen,
bel gerust!
Bij deze wil ik iedereen alvast een hele fijne Sinterklaas wensen en
daarna op naar het einde van het jaar!

Kalender

Studiedagen
2020-2021
Vrijdag
18 december 2020
Dinsdag
13 april 2021
Maandag
26 april 2021

Maikel de la Cousine
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Bijlage 1: kinderfysio
Bijlage 2: superboek

Donderdag/vrijdag
4/5 maart:
Schoolfotograaf

Codeskills van start
En we zijn los! Met groot enthousiasme zitten de eerste lessen er al op en de kinderen hebben er
zichtbaar van genoten. Mooi om te zien hoe geconcentreerd de kinderen zijn en als een spons
alle nieuwe informatie tot zich nemen. Vanwege de laatste fase van de zwangerschap van de
vrouw van Maikel kan het zijn dat er wat lessen verplaatst moeten worden, maar ze gaan zeker
door!

Corona update

Inspectie op de Landman

Inspectie op de Landman
Op 17 November is de inspectie digitaal op de Landman geweest voor een thema onderzoek.
Dit thema onderzoek wordt breed gedaan door heel Nederland. De bevindingen hiervan komen
terug in een jaarrapportage van de inspectie: de staat van van het onderwijs. De Landman krijgt
dus geen individuele beoordeling. Desalniettemin was de inspeectie erg te spreken over de
vooraf gekozen thema’s: kwaliteitsbewaking, nieuwe rekenmethode, en inspelen op kenmerken
van de leerlingpopulatie. Ook als was het geen beoordeling zijn we toch enorm trots op de
positievieve woorden van de inspecteur. De komende jaren willen we deze thema’s ook verder
gaan versterken en is ook het geluid van u als ouder erg belangrijk. Daarom zullen we volgend
jaar ook u gaan bevragen op deze thema’s.

Corona maatregelen
N.a.v. een aantal vragen van ouders willen we graag extra uitleg geven over een aantal
genomen maatregelen rondom de Sinterklaas activiteiten: Met betrekking tot de surprise zijn er
een aantal redenen waardoor we gekozen hebben voor een alternatief programma. Vanuit de
maatregelen die gelden voor het PO wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk materialen van
thuis mee naar school te nemen. Dit is bij het maken van surprises thuis natuurlijk wel het geval.
Daarnaast willen we graag bijdragen aan het beperken van reisbewegingen en wanneer meer
dan 50 kinderen de winkels in moeten om cadeautjes te kopen dragen we hier niet aan bij. We
zitten momenteel ook in een lastige situatie waarin het aantal thuisblijvers in de groepen enorm
stijgt. Gemiddeld hebben we per dag ongeveer 30 kinderen thuis. Dit hoeft niet per definitie te
maken hebben met corona, maar omdat kinderen nauwelijks worden getest kunnen we
daarover niet met zekerheid iets zeggen. Daarom willen we ook graag een programma maken
waarbij we ook de thuisblijvers op een leuke manier kunnen betrekken. Desalniettemin zit er veel
energie bij de leerkrachten om er een fantastische dag van te maken, welke qua programma
misschien nog wel leuker wordt dan bij de surprises.
We begrijpen dat maatregelen soms dubbel voelen als die langs andere maatregelen gemeten
worden. Voor ons is dit ook, soms voelen dingen erg dubbel. Toch hebben we te maken met een
landschap waarin verschillende maatregelen en protocollen gelden en hierin proberen de

meest verstandige en veilige keuzes te maken. Laten we hopen dat 2021 wat meer verlichting
gaat brengen op dit gebied.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen
vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze
gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn
ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen
kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten
we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk,
omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in
heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige
omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO
(www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit
herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare
publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de
wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van
uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de
gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze
gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over
gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben
hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet
strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde.
Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

U kunt eventueel bezwaar doorgeven aan Floor (f.willems@cadansprimair.nl) of aan Maikel
(m.delacousine@cadansprimair.nl) voor 4 december.

Kerstactie onder de kerstboom vanaf 9 december
Ook dit jaar zal er weer een kerstboom komen staan in de hal
van de Landman (tegenover het directiekantoor). Bij deze boom
mogen kinderen cadeautjes leggen voor kinderen in gezinnen
hier in de regio waar in de decembermaand niet het geld is voor
een leuk cadeau. Vorig jaar was deze actie heel erg succesvol
en hebben we talloze gezinnen blij kunnen maken met een leuk
cadeau voor de kinderen. Mocht er bij jullie nog speelgoed thuis
liggen wat nog goed is, mag dit dus ingepakt onder de boom
worden gelegd (vanaf 9 december). We vragen u om er even
op te zetten of het cadeau voor een jongen, meisje of beide is
en ongeveer voor welke leeftijd.

Bijlage 1: Kinderfysio
Beste leerlingen, leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s),
In de Praktijk voor Fysiotherapie Helvoirt werk ik als kinderfysiotherapeut. Om mijn werk met
kinderen goed uit te kunnen voeren heb ik de master opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd.Als
kinderfysiotherapeut onderzoek en behandel ik kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen ten
aanzien van de motorische ontwikkeling en het bewegingsapparaat. Kinderen ontwikkelen zich
door te bewegen en te spelen. Soms blijft de ontwikkeling achter en kan ik als
kinderfysiotherapeut helpen de ontwikkeling te stimuleren.
Basisschool kinderen kunnen bij mij komen met klachten zoals;
· Moeite met kleutervaardigheden zoals knippen, kleuren en vouwen,
· Problemen met leesbaar schrijven
· Moeite met gymmen bijv. problemen met gooien/vangen of vaker vallen
· Verkeerde (zit)houding
Mocht u vragen hebben of wilt u een afspraak maken voor uw kind dan kunt u mij bereiken op
0411-642014.
U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts en de behandeling wordt (deels) vergoed door
de basisverzekering.
Voor meer informatie kunt u ook op de website kijken www.fysiotherapiehelvoirt.nl
Met vriendelijke groet,
Anne Visschers MSc, Kinderfysiotherapeut

Bijlage 2: Superboek

