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Beste ouders/ verzorgers,
Nog een paar dagen en dan start de meivakantie. Hopelijk kan
iedereen even ontspannen na deze hectische periode. De
afgelopen tijd hebben we veel uitdagingen gehad op het
gebied van vervangingen. Na de meivakantie hebben we
waarschijnlijk voldoende zelftesten voor leerkrachten om dit
enigszins te voorkomen. Wat te merken is in de school is dat
iedereen vooral blij is er te zijn en elkaar te kunnen zien. Met
onze Kanjermethode hebben we ook geprobeerd om in te
spelen op een nieuwe start met de groepen. De kinderen
hebben hierbij laten zien dat ze ook op dit gebied alles snel
weer hebben opgepakt…wat zijn ze toch veerkrachtig en wat
zijn we trots op onze leerlingen!

Kalender

Studiedagen
2020-2021
Vrijdag
25 juni 2021
Alle kinderen zijn op
bovengenoemde
data vrij.

Bij deze namens het gehele Landman team: Fijne vakantie!
Maikel de la Cousine

Bijlage 1: Bericht vanuit Kendercarnaval
Bijlage 2: Move Vught
Bijlage 3: Aanbod GGD
Bijlage 4: Familietocht (jeugdwerk Rozenoord)

Donderdag/vrijdag
29-30 april
Schoolfotograaf

Toetsen/testen resultaten
Binnen ons team hebben we steeds vaker het gesprek over de meerwaarde van het
toetsen en/of cijferwaarderingen. De afgelopen jaren hebben we een afname gekend
van het aantal toetsen en ook in de beschrijving van vorderingen van de leerlingen
proberen we steeds meer het proces te belichten. We kijken met een brede blik en de
toetsen zijn hier maar een klein onderdeel van. De komende jaren willen we ons hier nog
verder in gaan verdiepen en onderzoeken hoe we de leeropbrengsten anders in beeld
kunnen brengen bij u en uw kind. Leeropbrengsten zijn natuurlijk veel breder dan alleen
een toetsuitslag en we willen graag recht doen aan alle talenten van kinderen en de
manier waarop we dit inzichtelijk maken. Volgend schooljaar zullen we hier ook een
ouderpanel voor oprichten, want we zijn heel erg benieuwd naar uw mening/visie.
Hierover dus later meer…
Kinderen in Actie (herhaling)
Twee hele betrokken leerlingen (Isa en Mirte) hebben een flessenactie op touw gezet
voor stichting Dierenlot. Dit omdat ze erg begaan zijn met het welzijn van dieren. Hiervoor
hebben ze het volgende bericht aan u geschreven:
‘Wij zijn Mirte en Isa en wij voeren actie voor stichting dierenlot en willen hierbij flessen
ophalen. Wij willen u vragen om lege flessen aan uw kind mee te geven. Uw kind kan
deze bij de ingang in een van de blauwe zakken doen. Alvast bedankt! Groetjes Isa en
Mirte’
Mooi om te zien dat deze meiden zich zo actief in willen zetten en laten we ze dan ook
steunen!
Corona update
Iedereen heeft als het goed is de nieuwe routekaart ontvangen m.b.t. de veranderingen
in de maatregelen/richtlijnen. Het grootste nieuws was natuurlijk dat we op kamp gaan!
Laten we samen hopen dat hieraan niets meer hoeft te veranderen. Mochten er nog
vragen/opmerkingen zijn over het bestand dan horen we het graag.
Extra inzet

Inmiddels zitten alle tussentijdse toetsen en de eindtoets erop. Op basis hiervan en ons
algemene beeld van de kinderen na de lockdown hebben we een plan gemaakt om
extra ondersteuning effectief in te gaan zetten in de school. Dit doen we vanuit de
middelen die komen uit het nationaal onderwijsprogramma. We zijn erg trots op hoe de
kinderen het gedaan hebben, maar willen toch een extra (duurzame) impuls aan de
kwaliteit geven. We zullen ons met name gaan richten op begrijpend lezen. De MR
wordt hier ook steeds in meegenomen

Bijlage 1: Bericht vanuit Kendercarnaval
Tijdens carnaval ging de geplande speurtocht helaas niet door. In de meivakantie op
donderdag 6 mei en vrijdag 7 mei wel!!
Vanaf zaterdag 1 mei is een plattegrond met de route verkrijgbaar bij de Mitra.
Tijdens de wandeling zijn er allerlei leuke opdrachten met woordspelletjes. Als je alle
woorden hebt gevonden vormen deze een zin. NEEM EEN PEN mee tijdens de
speurtocht! Een leuke activiteit voor in de meivakantie.
Formulier weer inleveren bij de Mitra, dan ontvangt iedere deelnemer een bon voor een
gratis ijsje bij De Pieper of Brut.
Wil jij onze Jeugdraad en Jeugdraadsupporters nog een keer zien schitteren op de foto's
langs de route, aarzel niet, trek goede wandelschoenen aan en doe gezellig mee.
Wij wensen iedereen veel plezier met de fotospeurtocht!
Groetjes Commissie Kenderkarnaval
Bijlage 2: Move Vught

Bijlage 3: Aanbod GGD

Bijlage 4: Familietocht (jeugdwerk Rozenoord)
De Speeldagen van Jeugdwerk Rozenoord uit Vught organiseert zondag 2 mei 2021 een
familie tocht door Vught met allerlei leuke opdrachten. Papa’s, mama’s ,Opa’s en oma’s
iedereen mag mee doen. Elk groepje wat deelneemt aan deze activiteit krijgt een
goodiebag. Het is een tocht waarbij je vrij in en uit kan stromen. De uitgifte van de
goodiebag ‘die je nodig hebt tijdens de tocht’ start om 12:00 uur en kan je tot 14:00 uur
afhalen. De activiteit eindigt tussen 16:00 uur en 16:30 uur. De tijdsduur van de hele tocht
is +/- 2 uur. Via de site van jeugdwerk rozenoord kun je jezelf en je groepje aanmelden
voor deelname. Het is een GRATIS activiteit. Doen jullie gezellig mee? Tot dan!

