
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

We hebben de afgelopen weken weer volop mogen 

genieten van de kinderen, het mooie weer en dat alles weer 

even ‘bijna’ normaal was. 

Ondanks alle maatregelen hebben we ook genoten van de 

carnaval en de leuke verrassing dat we bij het jeugdjournaal 

kwamen. Mocht u dat nog eens na willen kijken kan dat via 

de volgende link :  

https://www.youtube.com/watch?v=E7YkKoPOYuM  

Mede door een aantal ouders is ervoor gezorgd dat we een 

heel leuke carnaval hebben gehad in de klassen. 

De komende tijd pakken we zoveel mogelijk de draad weer 

op, hebben we aandacht voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling en gaan we ervoor zorgen dat de kinderen weer 

een heel fijne tijd hebben op school. 

Maikel de la Cousine 

Kalender 

 

 

 

    Studiedagen 

2020-2021 
 

 

 

Dinsdag  

13 april 2021 

 

Maandag 

26 april 2021 

 

Vrijdag 

25 juni 2021 

 

Alle kinderen zijn op 

bovengenoemde 

data vrij. 

 

 

Donderdag/vrijdag 

29-30 april 

Schoolfotograaf 
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https://www.youtube.com/watch?v=E7YkKoPOYuM


De Landman beweegt 

De komende week zullen er in Helvoirt achter verschillende winkelramen, schoolramen, 

e.d. posters verschijnen met een QR code. Via deze code komen kinderen bij een 

youtube filmpje waarin een gymoefening wordt voorgedaan. U kunt ze samen met uw 

kind gaan zoeken of ze lekker zelf op pad sturen. 

Informatieavond voor nieuwe ouders 

Op 11 maart is er weer een digitale informatieavond voor ouders die hun kind voor de 

eerste keer naar onze school brengen. Mocht u al met ons bekend zijn mag u natuurlijk 

toch gewoon aansluiten. De infoavond zal verlopen via zoom omdat de nieuwe ouders 

nog niet allemaal een Teams account hebben. De link hiervoor ontvangt u via de mail. 

De avond zal starten om 20:00 uur en duurt tot ongveer 21:00 uur. 

Schoolfotograaf 

 

Volgende week donderdag en vrijdag zou eigenlijk de schoolfotograaf komen. 

Helaas hebben we ook nu weer moeten beslissen om dit te verzetten. 

We hebben de schoolfotograaf nu op 29 en 30 april vastgelegd. 

Hopelijk kan de schoolfotograaf dan wel gewoon komen en kunnen we leuke foto’s 
van de kinderen maken dit jaar. 

 

Overige activiteiten 

 

De aankomende weken zouden er nog een aantal activiteiten plaatsvinden. De dokter 

Landmandag, paaseieren ophalen, koningsspelen. 

We hebben besloten om de activiteiten die we kunnen doorschuiven, door te schuiven 

naar na de meivakantie. Hopelijk kunnen we dan al meer en kunnen we weer mensen 

in de school ontvangen. 

De paasviering willen we wel door laten gaan maar dan op een andere manier dan 

andere jaren. We zijn nog bezig om dit vorm te geven. Wanneer we hier meer over 

weten, delen we dit met u. 

 

Op en rond het plein 

We zijn erg tevreden met hoe alles verloopt rondom de school met het halen en brengen 

van de kinderen. Fijn dat iedereen rekening houdt met alle maatregelen, richtlijnen en 

protocollen. We hebben hierbij nog 3 aandachtspuntjes: 

• Het pad tussen het veld en de flat moet zoveel mogelijk vrijgehouden worden 

i.v.m. de looproute van de kleuters. 

• We willen u vragen om tijdens het halen en brengen afstand te houden met 

andere ouders en leerkrachten. 

• Vanuit het RIVM wordt gevraagd of ouders tijdens het halen en brengen een 

mondkapje willen dragen. Dit is uiteraard niet verplicht, maar het kan natuurlijk 

geen kwaad. 



Het niveau na de heropening 

We hebben gemerkt dat de kinderen, nog meer dan de vorige lockdown, thuis goed 

door zijn gegaan en dat u als ouder een goede invalleerkracht bent geweest. Dit 

resulteert erin dat we in veel gevallen de draad gewoon weer op kunnen pakken. 

Natuurlijk zijn er ook kinderen die weer even moeten schakelen of niet alles hebben 

kunnen maken, maar voor zover we het nu kunnen bekijken kunnen we alle kinderen 

goed bedienen in hun leerbehoefte. 

Het afgelopen jaar is in alle opzichten uniek geweest en niemand weet wat dit op de 

lange termijn zal doen met de ontwikkeling van kinderen. We gaan graag uit van de 

positieve kracht van kinderen en zullen er alles aan doen om ze hierbij te helpen. Hierover 

gaan we graag met u in gesprek. In eerste instantie tijdens de aankomende gesprekken, 

maar daarna staat de ‘digitale deur’ ook altijd open voor als u vragen, zorgen of ideeën 

hebt. Laten we hopen dat we het dit jaar nog gaan meemaken dat de gewone deur 

ook weer open kan voor ouders. 

Aanmelden kind-oudergesprekken 

Deze week zijn de planningen met u gedeeld. Let erop dat u alleen aan kunt melden 

via een laptop of PC. Dit werkt namelijk niet op een mobiele telefoon.  

Waarnemend directeur Franciscus 

We hebben u al laten weten dat Maikel tijdelijk ook waarnemend directeur is in 

Biezenmortel omdat de directeur daar is uitgevallen wegens een operatie. Het herstel 

blijkt wat langer nodig te hebben dus wordt deze periode verlengd. We kijken hierbij per 

week wat de status is. De werkzaamheden van Maikel zullen met name op afstand 

plaatsvinden. 

Tussentijdse cito’s, methode toetsen, eindtoets 

We hebben ervoor gekozen om alle toetsen zoveel mogelijk door te laten gaan. Op deze 

manier kunnen we ons beeld van de kinderen aanvullen met de resultaten die hier uit 

gaan komen. We zijn ons er hierbij wel van bewust dat de toetsen momenteel een 

vertekend beeld kunnen geven. Echter kan dit ons wel helpen om nog gerichter extra 

ondersteuning in te zetten. 

De eindtoets gaat vooralsnog gewoon door voor groep 8. Echter zal deze niet 

meewegen in de beoordeling van de school door de inspectie. Als Landmanschool 

kiezen we er wel voor om de schoolresultaten met u te delen. Dit geldt natuurlijk ook voor 

de individuele resultaten. 

 


