
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nog 3,5 week en dan zit het schooljaar er al weer op. Wat is 

het allemaal snel gegaan. De afgelopen weken hebben we 

met het team en de kinderen alvast een beetje terug 

gekeken op dit gekke jaar en zagen vooral ook weer heel 

veel mooie momenten. Momenten die we hebben moeten 

missen en zo aan het einde toch weer mogelijk waren. 

Daarnaast hebben we groei gezien. Deze groei was op alle 

tereinen zichtbaar. Groei bij de kinderen, maar ook de 

ontwikkelingen in de school en de leerlingaantallen gaven 

groei te zien. 

Nu op naar de zomervakantie. Voor alle kinderen weer lekker 

genieten van 6 weken vakantie. We wensen u en uw gezin 

dan ook alvast een heel fijne tijd toe. 

 

Maikel de la Cousine 

  

Kalender 

 

 

 

    Studiedagen 

2020-2021 
 

 

 

Zomervakantie 

24 juli t/m 5 september 
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NIEUWSBRIEF       4 OKTOBER 2019 



Nieuwe klassenindeling 

De nieuwe klassenindeling, waarmee u weet in welke groep uw kind komt en bij welke 

leerkracht, zal op 8 juli bekend worden gemaakt. 

 

Middels deze brief willen we u op de hoogte brengen van de procedure die we volgen.  

Laten we voorop stellen dat het voor de komende twee jaar heel fijn is dat we extra 

middelen ontvangen om zo ons onderwijs nog beter op maat te kunnen snijden voor alle 

kinderen. Dit zal zowel in de groepsgrootte effect hebben, maar ook in de individuele 

ondersteuning. We maken volgend jaar een extra groep en komen daarmee uit op 15 

waardoor we de groepen ook daadwerkelijk kleiner kunnen maken. Zoals het er nu naar 

uitziet kunnen we dit ook na twee jaar continueren. 

Volgend jaar werken we met de volgende groepen: 

o 4x groep 1/2 

o 2x groep 3 

o 2x groep 4 

o 2x groep 5 

o 2x groep 6 

o 1x groep 7 

o 1x groep 7/8 

o 1x groep 8 

Momenteel werken we in de middenbouw met onder andere combinatiegroepen en 

om het nieuwe model vorm te geven is een herverdeling noodzakelijk. Hierbij 

bewandelen we de volgende stappen: 

o De MR wordt betrokken in de keuze m.b.t. de nieuwe groepsverdeling (reeds 

gebeurd) 

o De leerkracht gaat met alle leerlingen in gesprek om te kijken bij welke 

vriendjes/vriendinnetjes zij graag in de klas willen komen. Dit is voor ons belangrijke 

informatie en we zorgen er daarom ook voor dat elk kind bij tenminste 1 

vriendje/vriendinnetje in de klas komt. In de praktijk zullen dit er waarschijnlijk meer 

zijn.  

o De leerkracht kijkt terug in het verleden van de groep. Wanneer een groep vaker 

is herverdeeld of als destijds voorkeuren niet helemaal zijn uitgekomen kan dat 

mogelijk invloed hebben op de keuzes die nu gemaakt worden. 

o De leerkrachten vormen een team met collega’s die betrokken zijn bij de groep. 

Hierbij wordt er gekeken naar een goede didactische spreiding. We willen 

voorkomen dat we een ‘plusklas’ en een ‘zorgklas’ krijgen. We vieren namelijk onze 

verschillen en vinden het mooi dat kinderen ook van elkaar kunnen leren. 

o Het team dat is gevormd maakt een herverdeling. Deze wordt ook besproken met 

de directie. Vervolgens wordt de herverdeling vastgesteld. 



o De leerkrachten organiseren samen de overdracht. Ook deze heeft een nieuwe 

opzet gekregen en heeft meer kwaliteitseisen welke de doorgaande lijn van 

overdracht borgen. 

o Op 8 juli wordt de herverdeling met u als ouder gedeeld. In deze week kunt u ook 

contact met ons opnemen m.b.t. vragen (dit kan overigens altijd). Mocht het zo 

zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of er is ergens een foutje ingeslopen 

kunnen we dat deze week nog herstellen/heroverwegen. 

Zoals u kunt lezen gaan we zeer zorgvuldig om met de verdeling en daarmee het 

welbevinden van uw kind. We vragen dan ook om uw vertrouwen dat we hierin goede, 

weloverwogen beslissingen maken.  Deze zijn natuurlijk altijd in het belang van alle 

kinderen en de kwaliteit van het onderwijs.  

Drieklank donatie 

Vanuit stichting de Drieklank hebben we al een aantal donaties mogen ontvangen om 

ons onderwijs te ondersteunen. Vorige week hebben we te horen gekregen dat we weer 

een flinke donatie krijgen om binnen de school de grote hal boven opnieuw in te richten 

zodat kinderen nog beter worden gefaciliteeerd in het ontdekkend leren. Hiervoor willen 

we de Drieklank dan ook enorm bedanken! 

 

Doekoe actie 

De COOP heeft dit jaar weer de DoeKoe actie gehad. Hieraan heeft iedereen in Helvoirt 

mee kunnen sparen in de winkel. Uiteindelijk hebben we hiervan € 613,00 gekregen! Een 

fantastisch bedrag waarmee we speelplaatsmateriaal mogen bestellen. Na overleg met 

de leerlingen worden hiervan hockeysticks, foamsticks, voetballen en van alles en nog 

wat besteld…COOP bedankt! 

 

Vakantie en toezicht 

Ook dit jaar krijgen we wederom controle m.b.t. de aanwezigheid van kinderen in de 

laatste schoolweek. Verlof om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan wordt niet 

gehonoreerd. Bij afwezigheid moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. We 

willen graag dat u hiervan op de hoogte bent. 

 

Nieuw lid in de MR  

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de afgelopen nieuwsbrieven zijn wij als MR op 

zoek geweest naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR. Sandra 

Rademaker heeft namelijk aangegeven dat zij haar stokje graag zou willen 

overdragen. Na jaren van inspanning voor de school leek het haar nu goed dat er 

eens iemand anders in de MR zitting nam. Iemand met een nieuwe, frisse, kritische kijk 

op de zaken die spelen op de Landmanschool. Wij kunnen u mededelen dat we deze 

persoon hebben gevonden in Gaby Klijn. Er zijn geen verkiezingen gehouden hiervoor 

want Gaby was de enige aangemelde persoon. Wij zijn erg blij haar te kunnen 

verwelkomen in de MR van de Dr. Landmanschool. Sandra rondt dit schooljaar nog af 

met ons, Gaby neemt alvast deel aan de laatste vergadering van dit schooljaar en zal 

dan vanaf volgend schooljaar officieel MR lid zijn. 

Voor eventuele vragen rondom de MR kunt u altijd terecht bij onze voorzitster, Suzanne 

van der Heijden. (06-51428992 / administratie@drukkerijformaat.nl) 



Parkeren 

Het is erg belangijk dat we samen de veiligheid van de kinderen waarborgen. Hiervoor 

is onder andere correct parkeren essentieel. We merken in toenemende mate dat dit 

niet altijd lukt. Zo wordt bijvoorbeeld de kiss&ride parkeerplaats gebruikt als gewone 

parkeerplaats. Hierdoor moeten andere auto’s stilstaan op de weg of gaan de auto’s 

op andere plekken gevaarlijk parkeren. Laten we er samen voor zorgen dat dit goed 

gaat. 

 

 

  



Afscheid groep 8 

 
Beste ouders, 
 
Woensdag 21 juli 2021 is de laatste schooldag voor de groepen 8 van de Dr. Landmanschool met ‘s-avonds een 
feestavond. 
 
We beginnen de feestavond met een herrie-optocht door een deel van het dorp. 
We vertrekken om 18:45 uur vanuit Den Inbreng. 
Via de Kerkstraat lopen ze naar het kruispunt Achterstraat / Lindelaan tot De Pieper. 
Vanuit De Pieper lopen ze naar de Kastanjelaan en gaan de Kerkstraat in. 
Dan via de Bloeymanstraat naar de ingang van het Helvoirt-Huis (parkeerplaatszijde) waar de feestavond gaat 
beginnen voor hen! 
 
Onze vraag is of jullie tijdens deze herrie-optocht de kinderen aan de kant van de straat mee willen uit zwaaien. 
Natuurlijk met inachtneming van de dan geldende maatregelen omtrent COVID-19. 
 
Namens alle kinderen van de groepen 8, 
Klassenouders van groep 8a en 8b; Ilse, Suzanne, Judith, Birgit en Ruth 

 

Bericht vanuit de typetuin 

 

 

 

 

 
 

  



Bericht vanuit de Fysio 

 

 


