
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Na deze week hebben de kinderen…en u een welverdiende 

vakantie. Zoals al vaker gezegd is het een bijzonder jaar 

geweest, maar vooral een jaar waarin we enorm trots 

terugkijken op de wendbaarheid van de kinderen, het 

meedenken en helpen van u als ouder en bovenal de 

flexibiliteit van iedereen. We hebben lastige momenten 

gekend, maar de Landman heeft haar kracht laten zien. Dit 

geldt voor de de kinderen de leerkrachten en de ouders! 

Nu op naar een mooie vakantie, met hopelijk goed weer, geen 

overstromingen en zonder besmettingen. Namens het hele 

team wensen we iedereen dan ook een hele fijne vakantie! 

 

Maikel de la Cousine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kalender 

 

 

 

    Studiedagen 

2020-2021 
 

 

 

Zomervakantie 

24 juli t/m 5 september 
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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. Met name de eerste maand is het vaak fijn dat ouders nog mee naar binnen 

kunnen 

• 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. 

Nieuwe manier van communiceren 

Vanaf dit schooljaar gaan we stoppen met Klasbord 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 aan het begin van volgend 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. 

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. 

Voorbereiding volgend schooljaar 

Wilt u uw kind in de vakantie op een leuke manier voorbereiden op volgend schooljaar? Dan is 

er nu het vakantieboek ‘Festival’ vanuit onze uitgever waarin kinderen op een leuke manier 

zichzelf kunnen voorbereiden op de volgende groep. U kunt dit gratis werkboek krijgen via: 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-

schooljaar-checklist/zomerboek-

festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr

%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term


email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm

_term=  

Actie voor stichting Dierenlot 

De actie van Isa en Mirte is inmiddels afgerond en ze hebben een mooi bedrag over kunnen 

maken aan de stichting. Wat zijn we trots op deze meiden! Ze hebben echt alles zelf geregeld. 

U allemaal bedankt voor het geven van de lege flessen. 

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. 

Afscheid 

De groepers 8 hebben een geweldig afscheid gehad. Alle hulpouders hebben ervoor gezorgd 

dat het een onvergetelijke dag en avond was. We gaan deze groep enorm missen, maar we 

hebben nog heel veel mooie herinneringen. Fijne vakantie groep 8 en succes op de 

middelbare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren 

Er zijn wederom veel klachten gekomen van buurtbewoners m.b.t. het parkeren tijdens het 

halen en brengen van de kinderen. Dit heeft er ook deze maand week voor gezorgd dat er 

gevaarlijke situaties zijn onstaan. Dit komt met name doordat auto’s op het trottoir parkeren 

waardoor kinderen over de rijbaan moeten lopen. Hieronder hebben we een verheldering 

gemaakt van hoe er geparkeerd moet worden. 

  

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm?m_i=_yb_GuyJmdRaN_wE1TQpN2zbLbQB60UuCbEJtt0EkxnI40pzND_h5gIph2WqTzvr%2BgyBZpe17zubBURV7I_8%2BWbmpVrWTwSX8tG_Iy___T&utm_source=Selligent&utm_medium=email&utm_campaign=MB_BAO_2021_EXIS_FestivalREM&utm_content=Kb2StartSchooljaar&utm_term
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Ontmoetingscafé ’t Klooster in het HelvoirThuis 

Vanaf maandag 6 september gaat ’t Klooster (het nieuwe ontmoetingscafé in het HelvoirThuis) 

op doordeweekse dagen een half uurtje eerder open. Vanaf 08:30u. 

Heb je je kind(eren) naar school gebracht? En wil je nog even bijkletsen met een andere 

ouder? Misschien regent het wel en zoek je een gezellig warm onderkomen? Wil je voor je gaat 

werken nog even een kop koffie drinken? Of misschien zoek je juist een andere plek om thuis te 

werken; kom (Helvoir)Thuiswerken! 

Voor al deze vragen hebben wij de oplossing: loop lekker even binnen. De deur staat open. Als 

je zin hebt, onze vrijwilligers bereiden graag een heerlijke cappuccino of latte. De krant ligt 

klaar.  

We gaan dit in ieder geval tot de eerste dag van de lente uitproberen. Dan evalueren we en 

hoor je van ons of we er wel of niet mee verder gaan. 

 

Van 11 tot en met 19 september vindt de eerste Cultuurweek van Cromvoirt, Helvoirt en Vught 

plaats. In deze week kun je als kind en volwassene kennis maken met het cultuuraanbod 

binnen de gemeente Vught. Ook in het HelvoirThuis zijn allerlei proeflessen te doen. Er komt 

binnenkort een programmaboekje waar je alles in kunt lezen. 

Helvoirt opent deze week op maandag 13 september met een optreden van klarinetkwartet 

Klavier, van 14:30u tot 15:30u op het speelplein voor het HelvoirThuis. Bij slecht weer gaat het 

optreden niet door. Kinderen en ouders zijn van harte welkom. Als je komt luisteren, houdt dan 

de anderhalve meter afstand in acht. 

 

  



Bijlage 1 Zomercarnaval 

 

 

 

 

 


