
 

 

Nieuwsbrief nr. 2, 18 september 2020 

 
 

In de afgelopen weken hebben voor alle groepen de 

schoolreisjes plaats gevonden. 

We hebben van tevoren goed overwogen of deze wel 

doorgang konden vinden onder de huidige 

omstandigheden, waarbij zoveel veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen van kracht zijn i.v.m. 

besmettingsgevaar van COVID-19. 

Onze conclusie was dat, indien we ons goed aan de 

richtlijnen hielden die bij alle betrokken partijen 

(busmaatschappij en accommodatie) golden, er geen bezwaar kon zijn om op schoolreis te gaan. 

Zeker ook omdat voor de kinderen (en begeleiders) alle activiteiten buiten plaats vonden. 

Uiteraard werden alle ouders goed geïnformeerd indien er bij hen nog twijfels waren en dat 

resulteerde erin dat op een enkeling na (waarbij het risico te groot was voor deelname, of door 

ziekte) alle kinderen in de bus zijn gestapt voor een heerlijk dagje groepsbinding! 

 

Alle schoolreizen zijn vlot en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De stemming was 

steeds prima en er werd op alle fronten flink genoten. Niet alleen door de kinderen trouwens, maar 

ook door de juffen en begeleiders. Fijn dat zoveel ouders/verzorgers bereid waren te assisteren, 

waarvoor onze hartelijke dank! 

 

Via Parro hebben we een kort fotoverslag van de schoolreizen verspreid, zodat u een impressie 

heeft gekregen hoe leuk het allemaal was! Overige foto’s staan in het fotoalbum op onze website.  

  

 
 

Veel Tandemkinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan met de loten-

verkoop van Jantje Beton! Wij zijn heel blij met alle bestellingen en hebben al 

veel envelopjes met bestel/machtigingsformulieren terug gekregen. De actie 

eindigt op woensdag 23 september, dus er kan nog even een verkoop-sprintje 

worden getrokken! 

 

Lever de witte envelop met bestellingen/machtigingen uiterlijk vrijdag 2 oktober in op 

school! Het is heel belangrijk dat je dit doet omdat er zonder de 

machtigingsformulieren geen bestellingen (en dus geen loten) besteld kunnen worden. 

Gooi niet-ingevulde formulieren ook niet bij het oud papier maar retourneer deze ook 

weer netjes.  

Namens Jantje Beton hartelijk bedankt! 

Overigens: deze lotenverkoop-actie is ook voor de school een lucratieve bezigheid! Vorige 

schooljaar was de opbrengst maar liefst € 742,50! Hiermee hebben we een gedeelte van de 

kosten voor een nieuwe wip kunnen dekken! Top! 

 

 
 

 

Al een paar jaar maken we gebruik van Parro voor de digitale communicatie 

met ouders/verzorgers. Wij gebruiken voor de uitnodiging voor de 

aanmelding van ouders in Parro de gegevens die in ParnasSys (onze leerling 

administratie) staan. Dit is het e-mailadres dat u op het inschrijfformulier van 

uw kind(eren) hebt genoteerd.  

Soms heeft u bij koppeling met Parro een ander e-mailadres gekozen waarop u berichten wens te 

ontvangen. Dat werkte tot nog toe prima, maar….  

Jantje Beton-actie 

 

 Terugblik op Schoolreisjes  

 

Parro (mis)communicatie 

Let op! 
maandag  19 oktober 

(aansluitend aan de herfstvakantie)  

is er een studiedag. De school is 
de gehele dag gesloten! 

Schoolreis nog  
niet betaald? 
(en misschien ook de OV-contributie en  

de Vrijwillige Ouderbijdrage) 

 

Betalingen via:  

reknr. NL87 INGB 0000 7340 05,  

t.n.v. AB basisschool de Tandem onder 

vermelding van de naam van uw 
kind(eren). 



 

 

 

In de zomervakantie is er bij Parro e.e.a. veranderd, waardoor sommige e-mailadressen niet 

meer parallel lopen… Sommige ouders/verzorgers moesten opnieuw gekoppeld worden. 

Helaas is het daar niet aldoor goed gegaan. 

 

Heeft u het idee dat u dingen mist en wilt u checken of het juiste mailadres bij ons bekend is? 

Stuur dan even een verzoek naar administratie@jenaplan-detandem.nl en we proberen het 

probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen! 

Omdat deze nieuwsbrief ook via Parro verstuurd wordt, zullen we dit éénmalig ook rechtstreeks 

vanuit ParnasSys doen, zodat we hopelijk alle ouders bereiken.  

 

 
 

De KBW is dit jaar van 30 september t/m 11 oktober.  

Het thema is: “En Toen”.  

Er vinden op school in de KBW verschillende activiteiten plaats rond dit 

thema, dat een verwijzing naar gebeurtenissen uit de geschiedenis is. We 

gaan gezellig luisteren naar verhalen, waarbij de kinderen zélf mogen 

kiezen welk verhaal ze graag willen horen, en we zullen in familiegroepen 

(d.w.z. in een groep kinderen waarin alle groepen alle leeftijden 

vertegenwoordigd zijn) nog meer leuke en verrassende dingen gaan doen! 

De voorbereidingen zijn in volle gang en we kijken er enorm naar uit!  

 

Voor de aankleding van het thema zijn we op zoek naar leuke en spannende attributen uit het 

verleden… attributen dus waar een mooi verhaal aan hangt! 

Heeft u iets op zolder of in de kelder liggen dat zich hiervoor leent, dan houden we ons 

aanbevolen. We zijn zeer benieuwd wat voor moois zich aandient. 

 

Verder gaan de Kookaburra’s en Wombats knutselen met karton! In de KBW willen ze imposant 

bouwwerk maken. Ze hebben hier grote kartonnen dozen nodig.  

Kunt u dit bouwmateriaal aanleveren? Graag! 

 

 
 

Vorig schooljaar zijn we een aantal keer samengekomen, om op informele 

wijze met elkaar (ouders en teamleden) van gedachten te wisselen over 

allerlei (school)zaken. Dit alles onder het genot van een heerlijke kop 

koffie en een vers koekje! De koffie-ochtend werd gevolgd door een 

bezoek in de klas om daar project-werkstukken of andere werkjes van 

kinderen te bekijken. Wij hebben deze druk bezochte bijeenkomsten als 

zeer waardevol ervaren.  

Bij het maken van de jaarplanning hebben we weliswaar rekening 

gehouden met deze speciale ouder-ochtenden, maar vooralsnog ziet het er 

nog niet naar uit dat we deze kunnen laten doorgaan. De eerste koffieochtend staat gepland op 

dinsdag 24 november. We houden u op de hoogte!  

  

 
 

De komende maanden staan weer bol van de festiviteiten op school, zoals 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Voor kinderen met een 

dieet/voedselallergie is dit niet altijd prettig, want zij mogen of kunnen niet 

alles mee-eten. Wij proberen daar op school zoveel mogelijk rekening mee 

te houden. Als uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet verdraagt, wilt u dit 

dan alstublieft melden bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij overlegt met u 

wat er geregeld kan/moet worden. Vaak houdt dit in dat u zelf voor een 

passend alternatief zorgt, om risico’s te voorkomen. Kosten die hiermee 

gepaard gaan kunnen evt. gedeclareerd worden. 

 

 

 

 

 

 

Dieet op school 

 

Koffie-ochtenden  

 

Kinderboekenweek (KBW) 

mailto:administratie@jenaplan-detandem.nl


 

 

 
 

Gelukkig komen veel kinderen lopend of op de fiets naar school, al dan 

niet begeleid door hun ouders. Andere Tandem-kinderen worden met de 

auto naar school gebracht (en of gehaald). Dat brengt soms 

parkeerproblemen en/of gevaarlijke situaties met zich mee…. 

Natuurlijk gaat het meestal goed en houdt iedereen rekening met elkaar, 

maar vooral voor onze jonge verkeersdeelnemertjes is het overzicht er 

door de drukte niet altijd. Wees daar alert op! 

Wilt u verder uw auto niet op de stoep parkeren, of dubbel parkeren, of 

voor de inrit van een buurtbewoner parkeren! Probeer de veiligheid van 

alle verkeersdeelnemers in het oog te houden. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

Overigens is er onlangs een oplaadpaal voor 2 elektrische auto’s geplaatst recht tegenover 

school. Het is NIET de bedoeling dat u uw (niet-elektrische) auto daar parkeert. 
 

 
 

Komende maandag is er op school een ontruimingsoefening waarbij alle kinderen, 

volgens protocol, zo snel en veilig mogelijk de school zullen verlaten. De oefening 

zal zonder echt alarm vooraf worden gedaan. Vertelt uw kind er achteraf thuis iets 

over, wees dus gerust: het betreft slechts een oefening!  

 

 
 

In oktober ontvangen alle ouders/verzorgers een uitnodiging 

voor de zgn. LOL-gesprekken (LOL staat voor Leerling-Ouder-

Leerkracht). De gesprekken vinden in november plaats. Tijdens 

deze gesprekken staat kennismaking, de gang van zaken in de 

groep, maar vooral de ontwikkeling van het individuele kind 

centraal. Deze opzet komt voort uit de gedachte dat we kinderen 

meer willen betrekken bij hun eigen ontwikkeling en ze hierin 

meer verantwoordelijkheid willen geven. Dit zgn. eigenaarschap 

van leerlingen willen we hiermee een accent geven. 

 

 
 

Op vrijdag 25 september komt een fototeam van "Nieuwe Schoolfoto" bij ons op school om alle 

Tandem-kinderen te portretteren en bij alle groepen een leuke groepsfoto te maken. Ook gaan 

alle broertjes en zusjes uit één gezin samen op de foto.  

Ondanks eerdere berichten die u hierover misschien ontvangen heeft, is het dit jaar NIET 

mogelijk in te schrijven voor een gezinsfoto met broertjes/zusjes die onze school niet (meer) 

bezoeken.  

U zult begrijpen dat dit onder de huidige omstandigheden moeilijk te organiseren is.  

De verkoop van de schoolfoto's gaat volledig via de eigen webwinkel van “Nieuwe Schoolfoto”. U 

ontvangt een unieke code waarmee u kunt inloggen. Na het inloggen kan er in overzichtelijke en 

eenvoudige stappen een bestelling worden geplaatst. 

Na het plaatsen van een bestelling in de webwinkel is de laatste stap het afrekenen. Betalingen 

gaan via de betalingsprovider Multisafepay. 

  

We maken er een leuke foto-shoot van! N.B. De gekozen foto-achtergrond is wit en er wordt 

gebruik gemaakt van een zitmeubeltje met houtprint. Hier kunt u rekening mee houden bij de 

kledingkeuze, etc. 

 

 
 

Bent u op zoek naar een oppas voor uw kind(eren)? Marja Hoek (franchisenemer bij 

Gastouderbureau Berend Botje) heeft ruimte om dit te bieden. 

Contact via 0229-299726 

 

 

Professionele oppas biedt zich aan 

Schoolfotograaf 

LOL gesprekken 

Ontruimingsoefening 

Parkeer-perikelen 

 



 

 

 

 

 
 

 

Woensdag 23 september einde Jantje Beton lotenactie 

Woensdag 23 september ICT lessen in de klas door juf Debby 

Donderdag 24 september Gym voor de Kookaburra’s, Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Donderdag 24 september Kzing! 

Vrijdag 25 september schoolfotograaf op school 

 30 sept t/m 11 okt Kinderboekenweek met als thema “En Toen?” 

Donderdag 1 oktober Gym voor de Wombats, Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

Donderdag 1 oktober Kzing! 

Vrijdag 2 oktober weeksluiting (zonder ouderpubliek) door de Wombats 

Dinsdag 6 oktober NIO-toets groep 8 

Woensdag 7 oktober Scholierenveldloop (bij deelname) 

Donderdag 8 oktober Gym voor de Kookaburra’s, Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Donderdag 8 oktober Kzing! 

 10 t/m 18 oktober herfstvakantie 

Maandag 19 oktober Studiedag, school gehele dag gesloten! 

  

 

Weekagenda 

Fijn weekend en tot 

maandag allemaal ! 


