
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

De vakantie zit er bijna op en het team van de Landman is er weer helemaal klaar voor. We 

kijken er erg naar uit om maandag alle kinderen weer te zien en ook nieuwe kinderen te 

verwelkomen. Hopelijk heeft u kunnen genieten van een zorgeloze vakantie. 

Deze nieuwsbrief is deels een herhaling van de laatste voor de vakantie omdat een aantal zaken 

belangrijk zijn voor de opstart van het nieuwe schooljaar.  

Met betrekking tot corona is het allerbelangrijkst dat het oudercontact weer wat makkelijker 

wordt. Dit is naar onze mening een heel groot gemis geweest. Weet dat voor u altijd de deur 

openstaat en we u graag helpen met al uw vragen. 

 

 Maikel de la Cousine 

 

Basisschool Dr. Landman 
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Inloop na de vakantie 

 
In de coronatijd hebben we een andere inloop gehad. Hierbij gingen de leerkrachten de klassen 

buiten ophalen en bleven de ouders rondom de haag. Ouders liepen ook niet mee naar binnen. 

Dit systeem had voor- en nadelen. Met de input die we hebben gekregen van ouders en het 

team proberen we een model te maken dat zoveel mogelijk past bij elke behoefte.  

• Leerkrachten van de groep 3 t/m 8 blijven buiten de groepen ophalen om 8:25.  

• De kleuters mogen bij aankomst wel naar binnen lopen en daar waar nodig mogen 

ouders ook mee naar binnen. Ook bij de kleuters begint de inloop om 8:25 en start om 

8:30 de les. 

• Bij de groepen 3/4 vragen we ouders zoveel mogelijk de kinderen zelfstandig met de juf 

mee te laten lopen. Maar als het een keer nodig is mag een ouder mee naar binnen 

lopen.  

• De groepen 5 t/m 8 lopen geheel zelfstandig met de juf naar binnen.  

• Ouders mogen gedurende dag altijd binnenlopen voor een vraag aan directie, zorg of 

administratie. 

• Leerkrachten maken na schooltijd graag de tijd voor ouders, er kan via de mail of telefoon 

een afspraak gemaakt worden. Ook staat de deur na school open. Om 8.30 willen de 

leerkrachten graag met de les kunnen beginnen. 

Belangrijk: veel coronamaatregelen zijn helaas nog van kracht. Voor het bovenstaande geldt 

dat wanneer u de school binnenkomt u een mondkapje dient te dragen. Zodra deze maatregel 

wordt veranderd zullen we u direct op de hoogte. 

Overig coronanieuws 

• De inmiddels bekende bubbels waarmee we werkten mogen verder worden losgelaten. 

Wel kijken we per activiteit wat verstandig is. 

• Wanneer we merken dat besmettingen oplopen zullen we in overleg met de GGD kijken 

welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

• De landman werkte voorheen met veel vrijwilligers. Dit willen we zo snel mogelijk weer 

oppakken op een verntwoorde manier. 

• Heeft uw kind klachten vragen we u om altijd even te bellen en te kijken wat verstandig 

is. Vaak zijn klachten van chronische of verklaarbare aard. In deze gevallen kunnen we 

met elkaar afstemmen wat het meest verstandig is. Het kan namelijk ook mogelijk zijn dat 

uw kind gedurende de klachten thuis moet blijven (zie beslisboom onderaan voor de 

richtlijnen. Ook de beslisboom is niet eenduidig voor alle gevallen, dus neemt gerust 

contact met ons op. In de beslisboom zijn ook wederom enkele wijzigingen. 

Nieuwe manier van communiceren 

Vanaf dit schooljaar gaan we stoppen met Klasbod en stappen we over op Social Schools. Met 

deze software kunnen we veel meer en zijn er verschillende handige tools om onder andere de 

ouderavonden makkelijker in te plannen. Ook deze software werkt met een app. De volledige 

uitleg krijgt u in een aparte mail toegestuurd in de eerste weken van dit schooljaar. Vanaf de 

start zal klasbord niet meer actief zijn. 

Dit betekent ook dat op den duur de nieuwsbrief gaat verdwijnen. Hiervoor komt een blog in de 

plaats welke veel actueler zal zijn in de berichtgeving. 



Vanaf het moment dat de nieuwe software gaat draaien ontvangen we uiteraard graag 

feedback van u. Ook voor ons is het allemaal nieuw en kunnen we vast een hoop leren van de 

feedback die we van u ontvangen. 

Meer activiteiten 

Komend jaar zullen er weer meer activiteiten plaatsvinden in en rondom de school. Dit komt 

natuurlijk doordat we hier weer meer ruimte voor krijgen. We willen ernaar streven om nog meer 

talenten van kinderen hiermee te stimuleren. Denk hierbij aan: dans, drama, techniek, 

ondernemerschap, etc. We houden u hierover op de hoogte. 

Welkomstmail 

Alle groepen ontvangen deze week de welkomstmail van de leerkracht. Hierin staan relevante 

zaken voor de groep. Mocht u vragen hebben welke specifiek over de grep gaan mag u 

uiteraard de vraag aan de leerkracht stellen. Vragen van algemene aard mogen naar de 

directie. 

Jaarplanning/kalender 

De nieuwe jaarplanning is al klaar en kunt u op de website vinden. Dit geldt ook voor de nieuwe 

schoolgids, het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel. Kortom: alle documenten zijn 

weer op orde en kunnen door u worden ingezien. Daarnaast is de gehele website vernieuwd en 

is deze ook beter bereikbaar op mobiele devices. Deze zal de komende tijd verder compleet 

worden gemaakt. In de eerste weken van het schooljaar wordt ons nieuwe communicatie 

systeem uitgerold en zal dan ook een directe koppeling hebben met de nieuwe website. 

Wisseling PMM/vertrouwenspersoon 

Na vele jaren vertrouwenspersoon te zijn geweest draagt juf Angelique het stokje over aan juf 

Carien. Angelique blijft natuurlijk gewoon leerkracht bij ons op school. Wij bedanken haar voor 

alles wat ze binnen deze (soms moeilijke) taak voor de kinderen heeft betekend. 

Parkeren 

Onderaan dit document treft u nogmaals de plattegrond waarop u kunt zien waar u mag 

parkeren rondom de school. We vragen u om hier goed naar te kijken. Buurtbewoners 

ondervinden namelijk veel hinder door het foutief parkeren en regelmatig gaat dit ook ten 

koste van de veiligheid. 

Nieuwe teamleden 

We verwelkomen deze nieuwe leerkrachten op de Landman (juf Kristel kennen we al vanuit 

haar invalwerkzaamheden, maar ze werkt nu voor vast op de Landman). Zij zullen zich op de 

info avond nader voorstellen, voor meer info: zie website 

 

  



  



 

 

 


