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De afgelopen weken zijn alle groepen op schoolreis 

geweest. Ze hebben het allemaal prima naar de zin 

gehad en kwamen met grote (en kleine) verhalen 

terug op school. Iedereen heeft veel gezien en 

beleefd. Het doel van de schoolreizen: kennismaking 

en bevordering van het groepsgevoel, is ruimschoots 

behaald. We hebben elkaar allemaal beter leren 

kennen, hebben fijn met elkaar gespeeld en samen  

leuke en leerzame dingen gedaan. 

We willen alle begeleidende ouders heel hartelijk bedanken voor de tijd en moeite die ze erin hebben 

gestoken om de schoolreizen tot een succes te maken. Ontzettend bedankt! 

 

Evaluatie schoolreis groep 7/8: 

Zoals u weet is er dit jaar voor een gewijzigde opzet gekozen voor het schoolreisje voor groep 7/8. 

De Kowari’s en Dingo’s zijn een dag in het Streekbos geweest, hebben daarna op school gegeten en 

genoten van een Bonte Avond. Er werd thuis geslapen en de volgende dag vertrokken ze naar de 

Efteling. 

De opzet van dit schoolreisje hebben we geëvalueerd. De volgende punten zijn naar voren 

gekomen: 

 Onze hoofddoelstelling (het groepvormingsproces en de bevordering van zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid) werd ruimschoots gehaald. 

 Alle kinderen konden aan het schoolreisje deelnemen! Uitzondering van deelnemers (door 

uiteenlopende redenen) was niet nodig. 

 Het schoolreisje is grotendeels door de kinderen zelf bedacht. 

 Het programma bestond uit uitdagende groepsvormende activiteiten, onder professionele 

begeleiding. Er was daardoor sprake van een verbeterd inhoudelijk programma, dat meer 

gericht is op onze doelstellingen. 

 Alle kinderen gaven aan de schoolreis als plezierig en ontspannen te hebben ervaren. 

Sommige kinderen hebben daarbij hun grenzen verlegd. Mooi om te zien en te ervaren! 

 Voor het Eftelingbezoek is besproken dat voor een volgend keer de start- en eindtijd wordt 

verruimd, zodat er meer effectieve bezoektijd overblijft. 

 Kinderen hebben dit schoolreisje in algemene zin als positief en gelijkwaardig of beter dan de 

oude opzet beoordeeld. 

 

Conclusie: 

Naar ons idee hebben we met onze programmering voor 2 schoolreisdagen een waardevol en 

afwisselend schoolreisje voor de groepen 7/8 samengesteld, waarbij we vasthouden aan onze 

Jenaplandoelstellingen en waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen dit schoolreisje en 

eerder opgedane schoolreiservaringen van de kinderen uit voorgaande jaren. Er zit dus een 

opbouw in lengte, aard en aantal van activiteiten, waarvan wij denken dat die geschikt is en 

passend bij de leeftijdscategorie. 

 

 
 

Veel Tandemkinderen hebben enthousiast aan de loten-verkoop van Jantje 

Beton mee gedaan! Wij zijn heel blij met alle bestellingen en hebben al veel 

volledig ingevulde bestelboekjes binnen. Lever de ingevulde bestelboekjes  

 

Jantje Beton-actie 

 

Schoolreisjes  

 
Schoolreis nog  
niet betaald? 
(met tegelijkertijd de OV-contributie en  
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). 



 

 

 

 

uiterlijk woensdag 2 oktober weer in op school! Het is heel belangrijk dat je dit doet omdat er 

zonder de boekjes geen bestellingen (en dus geen loten) besteld kunnen worden. Gooi 

niet-ingevulde bestelboekjes ook niet bij het oud papier maar retourneer deze ook weer 

netjes. Namens Jantje Beton weer hartelijk bedankt! 

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

schooljaar was de opbrengst maar liefst € 1.132,00! Hiermee hebben we onze 

buitenspeeltoestellen een grondige opknapbeurt kunnen geven! Top! 

 

 
 

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. Van sommige ouders kregen we het verzoek de koffie-ochtend 

eens op een andere dag dan vrijdag te organiseren, zodat meer/andere 

ouders in de gelegenheid zijn ze te bezoeken. Vandaar dat we ze voor dit 

schooljaar als volgt hebben ingepland: 

Dinsdag 26 november kijkje in de klas! 

Donderdag 6 februari afsluiting project “Techniek” 

Woensdag 27 mei afsluiting project “Samen Leven”  
 

De koffie-ochtend start steeds om 8.30 uur! 

 

 
 

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 met de leerkracht van uw kind bespreken. 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. 

 

 
 

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 geparkeerd, of 

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

verkeersdeelnemers in het oog te houden. Hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

Overigens hebben wij de afgelopen weken regelmatig politie en handhaving gesignaleerd bij de 

school, die extra toezicht houdt tijdens piekuren (een gewaarschuwd mens telt voor 2!). 
 

 

 

 

Dieet op school 

 

Parkeer-perikelen 

 

Koffie-ochtenden  

 



Tijd weeksluiting: 

11.45 – 12.15 uur 
 

 

 

 

 
 

De inschrijving voor de sporttoernooien is weer van start gegaan. Het 1e 

toernooi van dit schooljaar was het Cruyffcourttoernooi. Op woensdag 25 

sept en 2 okt zijn de voorrondes. Het meisjes combi-team Flierefluiter-

Tandem heeft het prima gedaan. Zij zijn 2e geworden. Goed gedaan meiden! 

De scholierenveldloop vindt plaats op woensdag 9 oktober en is voor alle 

kinderen van de groepen 3 t/m 8.  
 

 
 

Tijdens de kinderboekenweek worden in de klas allerlei 

activiteiten georganiseerd ter bevordering van het 

leesplezier bij kinderen (groot en klein 😉). Zo wordt er 

voorgelezen en worden taal- en leesspelletjes gedaan. In 

navolging op het succesvolle boekproject dat we vorig jaar 

hadden, hebben we komende week ook weer een 

programma met een gastschrijver in petto. Ook deze keer 

helpt Irina Hoffer alle groepen hun eigen verhaal te maken. Zij komt hiervoor donderdag 3 en 

vrijdag 4 oktober op school en samen met de kinderen zet ze alle ideeën die ontspruiten aan de 

fantasie van de kinderen op papier. De kinderen maken er daarna dan zelf, door aanvulling met 

tekeningen en foto’s hun eigen verhaal van.  

Op vrijdag 11 oktober is er een tentoonstelling van al deze prachtige verhalen in het speellokaal. 

Tegelijkertijd wordt er een boekenmarkt georganiseerd, waar 

voor een leuke prijs mooie 2e hands (kinder)boeken kunnen 

worden gekocht. Openingstijd van 12.15 tot 13.30. Voor 

deze boekenmarkt kunt u nog boeken inbrengen. 

 

Het thema van de Kinderboekenweek is “Reis mee!”.  

Dat levert vast prachtige verhalen op!  
 

 
 

Natuurlijk zullen er dit schooljaar ook weer weeksluitingen 

plaatsvinden. Deze vinden steeds op vrijdag plaats (maar niet 

iedere vrijdag!) van 11.45 – 12.15 uur. In de nieuwsbrief staat 

steeds bij de weekagenda welke groep er aan de beurt is de 

weeksluiting te organiseren. Ouders van deze groep zijn van harte 

welkom tijdens de weeksluiting. We vinden het erg gezellig als er ook 

jongere broertjes/zusjes mee komen kijken naar hun grote broer of 

zus, maar wilt u er alstublieft voor zorgen dat zij de weeksluiting niet 

verstoren… Het gebruik van de gymtoestellen in het speellokaal tijdens 

de weeksluiting is i.v.m. de veiligheid niet toegestaan.  

Verder hebben we gemerkt dat de grote groep publiek (alle groepen 

samen) soms zorgt voor verstoorde concentratie en aandacht. Om dit 

te verbeteren hebben we besloten dat niet alle groepen alle 

weeksluitingen bijwonen, maar dat beurtelings 3 groepen de 

weeksluiting bijwonen. Daarnaast worden ook de broertjes/zusjes van optredende groep 

uitgenodigd de weeksluiting te bezoeken (als ze dat wensen). De eerstvolgende weeksluiting in de 

toneelzaal is op vrijdag 11 oktober door de Koala’s. 

 

 
 

Afgelopen maandag is er op school een ontruimingsoefening geweest, waarbij alle kinderen, 

volgens protocol, zo snel en veilig mogelijk de school hebben verlaten. Chaos en paniek waren 

geenszins aan de orde. Met de opgedane ervaring zullen we de volgende oefening nog beter laten 

verlopen! 

Ontruimingsoefening 

Weeksluitingen 

Sporttoernooien  

Kinderboekenweek  2 t/m 13 okt  

Verkoop 2e hands boeken op 

vrijdag 11 oktober van  

12.15 – 13.30 uur.  

De opbrengst is bestemd voor 

de Bieb van onze school! 

 



 

 

 

 

 
 

Sommige ouders in de groepen 7/8 hebben opgemerkt dat er nog geen informatie-avond heeft 

plaats gevonden, terwijl deze wel aangekondigd was.  

In de vorige nieuwsbrief heeft u e.e.a. kunnen lezen over de organisatie van de informatie-

avonden. Deze avonden voor de groepen 1 t/m 6 hebben ondertussen plaats gevonden en waren 

een groot succes. 

Helaas is de opzet van de informatieverstrekking voor de groepen 7/8 verkeerd vermeld in de 

nieuwsbrief. Voor deze groepen wordt er dit jaar nl. géén informatie-avond georganiseerd. Er is in 

plaats daarvan gekozen voor de uitgifte van een “Zo doen we dat” gidsje voor ouders/verzorgers, 

dat deze ouders inmiddels hebben ontvangen.  

Al heel snel (oktober/november) volgen voor de kinderen/ouders uit groep 7/8 dan de zgn. LOL-

gesprekken (LOL staat voor Leerling-Ouder-Leerkracht). Tijdens deze gesprekken staat 

kennismaking, de gang van zaken in de bovenbouw, 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. 

Ook voor de groepen 5/6 zullen we dit schooljaar LOL-

gesprekken organiseren. 

Verder vindt op 4 november voor ouders van onze groep 8-ers 

de informatie-avond plaats over de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. Noteer het vast in uw agenda! 

Uiteraard ontvangt u over al deze bijeenkomsten t.z.t. van de 

leerkracht meer informatie, plus een uitnodiging.  
 

 
 

 

 2 t/m 13 okt. Kinderboekenweek “Reis mee!” 

Woensdag 2 oktober Cruijffcourt toernooi jongens BB 

 3 en 4 okt. Verhalen-project met Irina Hoffer 

vrijdag 4 oktober GEEN weeksluiting  

vrijdag 11 oktober Weeksluiting door Koala’s  

maandag 14 oktober Voorstelling kleuters op school 

maandag 14 oktober Voorstelling Wallaby’s en Kangoeroes  

  “Scheepsjongens van Bontekoe” In Parkschouwburg 

Vrijdag 18 oktober weeksluiting door de Kowari’s 

 19 t/m 27 okt Herfstvakantie 

Informatie groep 7/8 (LOL-gesprekken) 

Weekagenda 


