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Komende week gaan we allemaal in familiegroepen (alle 

leeftijden/groepen gemixt) werken aan de lampion voor het 

Sint Maartenfeest. Er is gekozen uit verschillende modellen 

en er worden verschillende knutseltechnieken gebruikt. Dat 

is voor velen niet altijd eenvoudig…. Gelukkig wordt 

iedereen goed geholpen door de leerkracht en door de oudere kinderen in de familiegroep. Goede 

samenwerking dus! Het worden vast leuke, gezellige knutselmomenten. 

Op woensdag 11 november zullen we in school met onze lampionnen het Sint Maartenfeest 

vieren. We hebben wat activiteiten bedacht om er dit jaar een extra feestelijk tintje aan te geven. 

Zo gaan we bijvoorbeeld tellen hoeveel spinnen zich verstopt hebben in het reuzenspinnenweb, 

zullen we binnen het schoolterrein een rondgang per groep maken met alle lampionnen tesamen 

(wat een mooi gezicht zal dat zijn!) en zullen we in de toneelzaal om beurten aanwezige 

schoolmedewerkers toezingen met de mooiste Sint 

Maartenliedjes! We doen ons best om hiervan een kleine 

reportage voor het thuisfront van te maken! 

Hoewel er op dit moment geen landelijk/regionaal verbod op 

een rondgang langs de deuren in de buurt geldt, wordt er wel 

dringend geadviseerd dit keer Sint Maarten binnendeurs, in 

huiselijke kring te vieren. Wij denken dat veel 

ouders/verzorgers dit advies zullen opvolgen en dus thuis zullen 

blijven. Jammer dat zo’n mooie traditie door de omstandigheden 

van nu even niet voortgezet kan worden. Op school zullen we 

daarom dus extra aandacht aan het Sint Maartenfeest 

besteden…..met prachtige zelfgemaakte lampionnen!  

 

 
 

In de zomervakantie hebben alle ouders/verzorgers 

een verzoek tot betaling van de verschillende 

ouderbijdragen gehad. Velen van u hebben gehoor 

gegeven aan deze oproep en inmiddels de 

ouderbijdragen voldaan, waarvoor onze hartelijke 

dank! Voor de mensen die er nog niet aan toegekomen 

zijn de betaling te regelen is dit een herinnering. U 

kunt uw bijdrage overmaken volgens de hiernaast 

aangegeven betaalinstructies. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Net voor de herfstvakantie heeft Ids een aantal ouders/verzorgers benaderd waarvan de betaling 

van het vorige schooljaar nog open stond (of een gedeelte ervan). Ook deze ouders/verzorgers 

willen we er bij deze nog graag aan herinneren het bedrag over te maken. Wilt u bij overmaking 

het schooljaar 2019-2020 aan de omschrijving toevoegen? 

Alvast hartelijk dank voor u bijdrage! 

  

 
 

We worden dagelijks geconfronteerd met een landelijk toenemend aantal Corona besmettingen. 

Al diverse keren is er een nieuw protocol verstrekt, of wordt er advies gegeven, waaraan we ons 

moeten conformeren. 

 Sint Maarten 

Corona berichten 

 

 Ouderbijdragen  

 

Denk aan het lampionstokje voor 
de Sint Maartenviering! 

Wilt u deze, voorzien van naam, 
aan uw kind meegeven? 

Ouderbijdragen 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). 



Het landelijk protocol voor de basisscholen is opnieuw aangepast.   

De belangrijkste regels zijn: 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 

3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. 

 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht en is het extra van belang dat 

die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere 

volwassenen de school binnentreden  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen 

 

Door het landelijk toenemend aantal besmettingen lukt het de GGD 

niet meer om het bron- en contactonderzoek volledig te verzorgen. 

Schoolleiders worden verzocht besmettingen te melden bij personen 

die in contact zijn geweest met een besmet persoon onder 

schooltijd. 

U kunt van ons verwachten dat wij u informeren wanneer zich bij 

ons op school een besmetting voordoet. 

We maken dan onderscheid tussen de personen/kinderen die in 

nauw contact, beperkt contact (overig) of zonder contact met de besmette persoon zijn geweest. 

Al naar gelang het contact worden instructies verstrekt over hoe men dient te handelen. 

Om dit proces zorgvuldig te doorlopen hebben wij ook uw medewerking nodig. 

Is uw kind afwezig vanwege Corona besmetting of in quarantaine vanwege een 

gezinslid met Corona? Meldt u dit dan op school. 

 

Bij een melding van Corona besmetting doorlopen wij een paar stappen: 

 

Stap 1: we gaan ga na of het ECHT om een COVID-19 besmetting gaat 

-  Is de zieke persoon daadwerkelijk getest?  

-   De positief geteste persoon wordt verzocht thuis in isolatie te blijven. 

-   De huisgenoten van de besmette persoon moeten in thuisquarantaine. Zij mogen ook niet 

naar school.  

Stap 2: is de besmette persoon op school geweest tijdens de besmettelijke periode? 

-  Op welke dag begonnen de klachten? Dit is de eerste ziektedag.  

-    De besmettelijke periode: 

o  Start 2 dagen vóór de eerste ziektedag. 

o  Stopt als de besmette persoon 24 uur klachtenvrij is, maar duurt altijd minimaal  

7 dagen.  

-    Als de besmette persoon in de besmettelijke periode niet aanwezig was op school, 

ondernemen wij verder geen actie. 

-   Als de besmette persoon tijdens de besmettelijke periode wel aanwezig is geweest  

volgt stap 3.  

Stap 3: we brengen de contacten op school of kinderopvang in kaart 

-    We onderscheiden met wie een ‘nauw contact’ en wie een ‘overig contact’ (beperkt) is 

geweest. Het risico op het krijgen van COVID-19 is voor een nauw contact duidelijk groter 

dan voor een overig contact.  

o  Als de besmette persoon een kind tussen 0 en 4 jaar of een basisschoolkind is: 

§  De andere kinderen in de groep zijn in principe overig contact, ongeacht de precieze 

aard en duur van het contact. Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld een 

klasgenootje zijn dat ook gelogeerd heeft bij de besmette persoon. Dit is een nauw 

contact. 

§  Medewerkers zijn in principe overig contact. 

o Als de besmette persoon een medewerker is: 

§  Medewerkers en kinderen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter 

afstand zijn geweest van de besmette persoon zijn een nauw contact.  

§  Medewerkers en kinderen die langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter 

afstand zijn geweest van de besmette persoon zijn een overig contact. 

§  Medewerkers en kinderen die korter dan 15 minuten bij de besmette persoon in de 

buurt zijn geweest, zijn geen contact.  



Stap 4: we informeren de contacten en geven de algemene leefregels op schrift. 

- Personen (medewerkers en/of kinderen) die getypeerd zijn als nauw contact of overig 

contact worden op de hoogte gesteld. De instructies en leefregels die dan gelden worden 

schriftelijk uitgereikt. In sommige gevallen zal het betekenen dat een persoon (of 

personen) in thuisquarantaine moet(en) verblijven. 

 

 
 

Nu er door de maatregelen i.v.m. COVID-19 even zéér beperkt 

ouders/verzorgers en ander bezoek wordt toegelaten in de school, 

moeten we ook de Kriebelbrigade op school een halt toeroepen. 

Dat is bijzonder jammer, want door regelmatige controle voorkomen wij 

dat onze school geteisterd wordt door een hoofdluizenplaag!  

We willen u vriendelijke vragen de luizencontrole thuis regelmatig bij uw 

kinderen te doen. Het is een karweitje dat vrij makkelijk uit te voeren en 

niet tijdrovend is. Doe het regelmatig, zodat u ook thuis niet voor 

onaangename verrassingen komt te staan, als blijkt dat uw complete 

gezin besmet is! Voor meer informatie over hoofdluis, de controle en de bestrijding ervan kunt u 

de volgende website raadplegen: https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-

opgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis.aspx  

Hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

 
 

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. 

 

 
 

Het wordt een beetje een repeterend verhaal, maar ook voor het 

Sintfeest en het Kerstfeest zullen we naar alle waarschijnlijkheid een 

aangepast programma volgen op school. Daar houden we in ieder 

geval wel rekening mee!  

Uiteraard zullen we u tijdig op de hoogte stellen van één en ander. 

Voor de Sinterklaasviering zullen we, net als voorgaande jaren, zoveel 

mogelijk de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal volgen. We zijn 

benieuwd wat voor het team van het Sinterklaasjournaal dit jaar 

bedacht heeft. 

 

Voor de Kerstviering kunnen we alvast melden dat de viering dit jaar ‘S MIDDAGS zal 

plaatsvinden. Alle kinderen, dus groep 1 t/m 8, gaan op donderdag 17 december tot 14.30 naar 

school. Aansluitend start dan de kerstvakantie.  

  

 
 

De afgelopen periode hebben we helaas te maken gehad met wat personele ontwikkelingen, 

waarvan we u onderstaand een overzicht geven: 

Evan Castenmiller: meester Evan is nog steeds niet voldoende hersteld om volledig voor de 

groep te kunnen staan. Zijn werkzaamheden worden opgevangen door duo-partner Caroline 

van der Bij (op maandag bij de Kiwi’s) en door oud-collega Remko Fijbes (op vrijdag bij de 

Sinterklaas- en Kerstviering 

Dieet op school 

 

Personeels-nieuws 

 

Kriebelbrigade 

https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis.aspx
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/opvoeden-opgroeien/opgroeiend-kind/hoofdluis.aspx


Kiwi’s). Op dinsdag en woensdag wordt Evan op 

arbeidstherapeutische basis ingezet bij de Koala’s. Dat gaat 

steeds beter! We verwachten dat Evan binnenkort weer 

voldoende zal zijn hersteld om zijn taken volledig te kunnen 

hervatten.  

Marjolein Haanstra: juf Marjolein heeft begin oktober 

helaas haar vader verloren. Daardoor is zij enige tijd niet in 

staat geweest haar schooltaken te vervullen en ook nu vindt 

ze het lastig bepaalde taken uit te voeren. Gelukkig zijn er 

collega’s die in deze moeilijke periode voor haar in de bres 

springen: juf Marja en juf Tanja nemen tijdelijk wat taken 

over. We wensen Marjolein veel sterkte bij het verwerken van het verlies. 

Michelle Krijger: juf Michelle is op 25 augustus bevallen van een prachtige zoon; Lucas 

genaamd. Ze geniet nu nog van bevallings- en ouderschapsverlof, maar in januari zien we 

haar terug bij de Kangoeroes! Tot die tijd is juf Tanja in de groep. 

Yonna Dobber: al geruime tijd moeten we juf Yonna Dobber missen op school. Door ernstige 

overbelasting is zij niet in staat haar werkzaamheden op school te vervullen, hoe graag ze ook 

zou willen. Ook in de nabije toekomst is er geen zicht op hervatting van haar taken. Wij vinden 

dit enorm vervelend voor haar en wensen haar opnieuw veel beterschap toe. Juf Marijke 

vervangt juf Yonna bij de Kookaburra’s. 

Ids de Haan: onze directeur is tijdens de herfstvakantie geveld door het Corona-virus. Hij 

heeft de besmetting niet op school opgelopen en heeft gelukkig ook geen medewerkers op 

school kunnen besmetten. Zijn klachten bleven tot ‘normale’ griepverschijnselen beperkt. 

Inmiddels is hij klachtenvrij en heeft hij zijn werkzaamheden op school weer hervat. 

  

 
 

De weeksluitingen die de komende periode gepland staan zullen 

‘gewoon’ doorgaan, ondanks dat er geen groot publiek (en u dus 

ook niet) bij aanwezig kan zijn. We vinden het heel belangrijk dat 

zoveel mogelijk activiteiten die we normaal gesproken op het 

programma hebben staan, door kunnen gaan, want er vervalt 

helaas al veel te veel vinden wij. We hebben dus besloten de 

weeksluitingen (in gewijzigde vorm) tóch plaats te laten vinden. De groep die aan de beurt is om 

de weeksluiting te verzorgen bereidt dit ook in deze periode zorgvuldig voor: er worden liedjes 

ingestudeerd, er worden werkjes uitgezocht om te laten zien, er worden zelfgeschreven 

verhaaltjes/toneelstukjes geoefend, etc. etc. De presentatie van eigen werk aan een groep hoort 

bij ons Jenaplan-onderwijs en is belangrijk voor de ontwikkeling van al onze kinderen; groot en 

klein. Omdat het nu niet wenselijk is dit met z’n allen in de toneelzaal te doen, hebben we ervoor 

gekozen de weeksluiting alleen voor de paralelgroep te doen, maar wel in de toneelzaal. Zo 

hebben onze Kookaburra’s vrijdagmorgen een leuke weeksluiting verzorgd, die bijgewoond werd 

door de Wombats. Juf Elvera heeft via Parro een impressie ervan naar de Kooka-ouders 

doorgestuurd. Was u er tóçh een beetje bij…. 

 

 
 

Zoals u misschien weet heeft SKH op dit moment twee thema BSO's. Dit is de natuur BSO bij 

MAK blokweer "SKH de Molshoop" en Theater BSO "SKH het Podium". 

  

Vanaf 1 februari 2021 opent SKH een nieuw thema BSO de "Paarden BSO". Deze BSO is 

gevestigd bij Manege Stal Liza in Berkhout. Het is een BSO voor de oudste kinderen (7 jaar en 

ouder) van SKH en SKIK. Op de paarden BSO zijn de kinderen actief bezig met het verzorgen van 

pony's en paarden, maar helpen ze ook mee op stal en met de werkzaamheden op de Manege. 

Voor meer informatie over SKH: https://www.kinderopvanghoorn.nl/  

 

 
 

Een poosje geleden is de schoolfotograaf op Jenaplanschool de Tandem geweest. U bent 

natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar het resultaat…. 

Thema BSO bij SKH 

Schoolfotograaf 

Weeksluitingen 

https://www.kinderopvanghoorn.nl/


We vragen u nog heel even geduld te hebben. We verwachten de komende week de bestelcodes 

voor u in huis te hebben. Via een Parro-berichtje zullen we laten weten dat de inlogcodes 

meegegeven zijn. 

 

 
 

Vrijdag 23 oktober hebben alle kinderen 2 stembiljetten mee gekregen voor de 

MR verkiezingen. 

Tot vrijdag 30 oktober kon u uw stemstrookje inleveren in één van de 

stembussen die ’s morgens bij de poorten opgesteld stonden. De stemmen 

worden momenteel op beide scholen geteld. Volgende week wordt de uitslag van 

de MR verkiezing bekend gemaakt en stellen we het nieuwe MR lid aan u voor! 

 

 
 
Nu de klok weer is teruggezet in de wintertijd, dienen de donkere maanden zich aan. 

Dit houdt in dat veel van onze leerlingen in het schemer naar school toe komen.  

De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders 

heeft wel eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht.  

De kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 

idee dus, die fietslamp.  

Samen met de ANWB helpen wij u herinneren om de fietslamp van uw kind even te 

controleren. Voor de veiligheid van uw kind en andere weggebruikers. 

Ook het helpen herinneren aan het aanzetten van de lamp is van belang. Vaak werkt de 

fietsverlichting wel maar vergeet een kind de lamp aan te zetten.  

Wilt u meer informatie kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie  

 

 
 
In de week van 23 t/m 30 oktober hebben alle leerlingen uit 

groep 7/8 meegedaan aan de Hoornse Schoolweek van de 

duurzaamheid: een fris en eigentijds doe-programma waarin 

we konden ruiken, horen, zien en ervaren wat duurzaamheid 

is en hoe je er zelf aan kunt bijdragen.   

Een programma van activiteiten waarbij de leerlingen leren 

over de Junior Global Goals.  

De Junior Global Goals zijn afgeleid uit de Sustainable 

Development Goals die tot 2030 wereldwijd leidend zijn om 

richting te geven aan een duurzame samenleving. Deze Hoornse Schoolweek van de 

duurzaamheid is een initiatief van gemeente Hoorn, MAK Blokweer en Schoolweek van de 

duurzaamheid. 

Via Parro heeft u een (foto)reportage van de activiteiten die we hebben gedaan gezien (Dingo’s 

en Kowari’s)  

 

 
 

Donderdag 5 november Gym voor de Wombats, Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

Woensdag 11 november Sint Maartenviering op school 

Donderdag 12 november Gym voor de Kookaburra’s, Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Donderdag 12 november KZing! 

Vrijdag 13 november Weeksluiting door de Kangoeroes 

Donderdag 19 november Gym voor de Wombats, Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

Donderdag 19 november KZing! 

 

Week van de duurzaamheid 

Wintertijd en veiligheid: zet je fietslamp aan! 

MR verkiezingen 

Weekagenda 

http://www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

