
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Na een fijne meivakantie zijn we met z’n allen weer begonnen 

aan het laatste deel van het schooljaar. Ondanks alle 

maatregelen proberen we zoveel mogelijk maatwerk te 

regelen om kinderen een zo fijn mogelijk laatste deel van het 

schooljaar te geven. We zijn blij dat groep 8 op kamp kan en 

dat de groep 8-ers een (aangepast) afscheid kunnen hebben. 

De kinderen leven hier namelijk enorm naar toe. Daarnaast zijn 

we ook volop plannen aan het maken voor een heus Landman 

festival voor de kinderen. Hierin willen we het schoolreisje en de 

Landmandag gaan combineren om zo de kinderen (in de 

eigen bubbel) een fantastische dag te geven. We hopen 

natuurlijk op verdere versoepelingen zodat we ook de 

betrokkenheid van u als ouder weer meer in kunnen gaan 

zetten, maar helaas is dat nog even afwachten. 

Maikel de la Cousine 

  

Kalender 

 

 

 

    Studiedagen 

2020-2021 
 

 

 

 

Vrijdag 

25 juni 2021 

 

Alle kinderen zijn op 

bovengenoemde 

datum vrij. 
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Groepsverdeling 2021/2022 

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om de groepsindeling voor volgend 

jaar te maken. Onze grootste wens is om de groepen steeds kleiner te maken. Dankzij 

onder andere de extra gelden vanuit de overheid wegens de coronacrisis (NPO gelden) 

kunnen we dit ook realiseren voor in ieder geval de komende twee jaar. Dit betekent dat 

we vanaf volgend jaar een extra groep kunnen maken (groep 15). Hieronder ziet u een 

overzicht van de groepsverdeling. Hierdoor krijgen we in de groepen 3,4,5 en 6 allemaal 

groepen van rond de 20 leerlingen. Hierdoor kunnen we de kinderen nog meer 

aandacht geven en de instructies nog makkelijker differentiëren (op niveau aanpassen). 

Ook komt er extra begeleiding binnen en buiten de groep. 

Herverdeling 

Zoals u waarschijnlijk ziet vraagt de nieuwe indeling om een herverdeling van een aantal 

groepen. We zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd prettig is, maar de voordelen van 

kleine groepen wegen naar ons inzicht zwaarder. Hoe we dit precies 

vorm gaan geven krijgt u in de komende weken van ons te horen. 

Daarbij hoort u ook welke leerkracht in welke groep komt. Wanneer 

we de herverdeling maken kijken we naar een aantal zaken die we 

later uitgebreid aan u zullen toelichten. We vragen hierbij om uw 

vertrouwen om de herverdeling te maken. Hierbij houden we rekening 

met een spreiding van de leerniveaus (zodat kinderen ook van elkaar 

leren), maar ook vriendjes/vriendinnetjes en balans van karakters in 

de groep wegen voor ons zwaar. 

In andere jaren hebben we gemerkt dat het werken met voorkeuren 

veel teleurstelling en verkeerde verwachtingen opleverde. Daarom 

zullen we het proces van herverdelen nu baseren op onder andere 

de bovenstaande punten om zo een nog betere keuze te kunnen 

maken voor elk individueel kind. 

We hebben veel zin om met de vijftiende groep te gaan werken en 

we zijn blij met de extra ondersteuning die er gaat komen. Daarnaast 

kunnen we ook weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomen in ons 

team. Kortom: volop ontwikkeling! 

MR verkiezingen (herhaling) 

Per schooljaar 2021- 2022 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de MR. De 

oudergeleding van de MR bestaat uit 3 personen. De termijn van 1 persoon is verstreken. 

Zij stelt zich echter wel (her)kiesbaar. Dit betekent dat wij, mochten er meerdere 

aanmeldingen zijn, verkiezingen gaan houden. Hierover hoort u later meer. Mocht u 

vragen hebben over dit proces of geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de MR, dan 

mag u contact opnemen met Lynn van Lierop (l.vanlierop@cadansprimair.nl). Bij uw 

aanmelding ontvangen wij graag een motivatie.  
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Kinderen in actie 

 

Deze twee toppers (Nova en Julia) hebben het dan 

echt voor elkaar gekregen: een pingpongtafel op de 

speelplaats. Afgeleverd door de gemeente Vught. 

Wat zijn we trots en wat wordt er veel gebruik van 

gemaakt. Een fantastische aanwinst! Nova en Julia 

hebben ook de leerlingenraad meegenomen in het 

hele proces en met een spreekbeurt hebben ze in de 

klas laten zien hoe je dit aanpakt. De komende 

periode blijven we ook met Nova, Julia en de 

leerlingenraad kijken naar hoe we het buitenspelen 

nog leuker kunnen maken 

 

Uitslag eindtoets 
 

Deze week hebben alle kinderen van groep 8 de uitslag van de eindtoets gekregen. Dit 

is voor de kinderen altijd een spannend moment. We zijn enorm trots op hoe de kinderen 

het gedaan hebben. Enerzijds hebben ze ontspannen de toets gemaakt en anderzijds 

hebben ze een mooie uitslag neer weten te zetten. We hebben echt gemerkt dat 

kinderen veel minder druk voelden dan dat we gewend zijn. Hieraan is goed te zien dat 

zowel ouders als school  de toets met de kinderen goed hebben weten te relativeren. 

Dit vinden wij een heel positieve ontwikkeling. Als Landmanschool vinden we het namelijk 

belangrijk om naar de gehele ontwikkeling van een kind te kijken. Daarbij horen ook de 

onderdelen die niet te toetsen zijn. Zoals we in de vorige brief hebben aangekondigd 

gaan we volgend jaar ook een ouderpanel opstarten om te kijken hoe we hier nog meer 

handen en voeten aan kunnen geven. 
 

Sfeer in en rondom de school 

Na de lockdown hebben we gemerkt dat best wel wat kinderen er weer aan moesten 

wennen om de hele week naar school toe te gaan en dat een aantal groepen weer het 

groepsgevoel terug moest krijgen. Met onze kanjermethode hebben we samen met de 

kinderen hier hard aan gewerkt. Ook met de meivakantie er nog tussen zien we dat de 

kinderen ook hierin weer enorm zijn gegroeid. Dit toont de veerkracht van onze spruiten! 

Corona update 
 

Het is gelukkig al weer een flinke poos geleden dat er groepen naar huis moesten of thuis 

moesten blijven vanwege een besmetting in de groep. Ook door wat we horen vanuit  

de thuissituatie lijkt er in Helvoirt een flinke afname in de besmettingen te zijn. Dit is heel 

erg goed nieuws natuurlijk. Binnen de huidige maatregelen blijven we voorzichtig, maar 

kijken we ook met dezelfde voorzichtigheid naar nieuwe mogelijkheden. 

Leerkrachten testen sinds enkele weken preventief middels een zelftest (vrijwillig). Bij 

klachten gaan ze echter toch gewoon naar de teststraat. Voor kinderen blijven de 

maatregelen ongewijzigd en we blijven benadrukken dat u als ouder bepaalt of u uw 

kind laat testen en/of vaccineren. We krijgen hier namelijk af en toe nog vragen over, 



maar de school laat in geen geval uw kind testen en/of vaccineren. Wij zien dit ook echt 

als een taak van de GGD met daarbij u als ouder die de keuzebevoegdheid heeft. 

Vervangingen regelen blijft een flinke uitdaging. We doen ons best om u zo goed 

mogelijk te informeren, maar het blijft vaak tot het laatste moment op veel fronten 

onzeker. Tot nu toe hebben we alle vervangingen (vaak intern) op kunnen lossen 

doordat leerkrachten extra willen werken. De onzekerheid die dit af en toe met zich 

meebrengt vraagt ook wat van u als ouder en daarbij willen we u bedanken voor al het 

begrip dat er is. 


