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Nee, u heeft geen nieuwsbrief gemist hoor… hij is alleen uitgesteld! 

Door verschillende omstandigheden heeft het even geduurd voordat 

er weer een nieuwsbrief uitgebracht kon worden. Gelukkig worden  

urgente en belangrijke meldingen direct via Parro gestuurd, zodat u  

eigenlijk altijd op de hoogte bent. 

In deze nieuwsbrief de wat meer uitgebreide berichtgeving samengevat. 

 

 
 

 

De projectweken waren een daverend succes! Het thema ruimtevaart 

leende zich bijzonder goed om daar allerlei activiteiten aan op te hangen. 

In alle groepen is er van alles verteld, geschreven, geknutseld, info 

opgezocht en zijn er prachtige werkstukken gemaakt! Bovendien zijn alle 

klassen op excursie geweest naar een gerelateerde organisatie, zoals NEMO 

in Amsterdam, de Sterrenwacht in Bovenkarspel en Space-expo in 

Noordwijk. De Tandemkinderen hebben tijdens de projectweken op allerlei 

gebied veel geleerd. U heeft dit vast al van uw kind gehoord en heeft het 

allemaal kunnen bewonderen tijdens de afsluiting op donderdag 6 februari. 

Omdat er tijdens de afsluiting al zoveel aandacht aan het thema is besteed, 

hebben we ervoor gekozen geen extra projectkrant te maken.  

In de meeste groepen is nog steeds een kleine expositie te bewonderen….we kunnen nog geen 

afscheid nemen van de sterren, planeten en de marsmannetjes….. 

 

 
 

Pasen valt dit jaar op zondag 12 april. Ook op onze school zullen we hier aandacht aan besteden en 

praten we over de betekenis van en/of de gebruiken die samenhangen met dit van oorsprong 

Christelijke feest. 

Op donderdag 9 april vindt het traditionele Paasontbijt op school plaats. Dit gezellige evenement 

wordt in samenwerking met onze oudervereniging georganiseerd. Alle kinderen ontvangen hiervoor 

een uitnodiging. Na het ontbijt wordt er ’s middags een alternatief programma georganiseerd. 

Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd. Verder zullen in de aanloop naar het Paasfeest ook nog 

andere activiteiten worden gedaan; er wordt bijv. geknutseld en gekleurd.  
 

Let op! 9 april is een ‘gewone’ schooldag, de kinderen (behalve de 4-jarigen) gaan tot 14.30 uur 

naar school. Vanaf Goede Vrijdag (10 april) is onze school gesloten t/m maandag 13 april. 

 

 
 

Op zaterdag 4 april vindt de jaarlijkse Unicef-sponsorloop plaats. 

Miljoenen kinderen krijgen geen gezonde voeding. Wereldwijd zijn 149 miljoen 

kinderen chronisch ondervoed. Ze groeien daardoor minder, kunnen niet goed 

meekomen op school en ze worden sneller ziek. Ook kampen 40 miljoen 

kinderen onder de vijf jaar met overgewicht. In Nederland heeft 1 op de 7 

kinderen overgewicht. UNICEF wil dat er minder reclame over slechte voeding 

komt en dat kinderen meer bewegen op school. Met het geld van de  
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sponsorloop help je mee om dit doel te bereiken. Vanaf 21 maart worden sponsorenveloppen 

uitgedeeld. Als je meedoet kun je sponsors gaan zoeken voor deze wandelmanifestatie. De 

sponsorloop start op 4 april vanaf 9.00 uur bij ’t Park. 

Onderstaand alvast de belangrijkste informatie: 

- de start is bij schouwburg ‘t Park’ aan de Westerdijk 

- je kunt starten tussen 9.00 en 11.00 uur, meld je bij Alette aan de startbalie! 

- als je 15 km loopt moet je vóór 10.00 uur starten 

- ook als je niet gesponsord wordt kun je meedoen. Je kunt je aanmelden bij de schouwburg 

(deelname tegen betaling) 

 

We wensen iedereen die meedoet alvast veel wandelplezier!  

 

 
 

 

Onze Tandem-kinderen waren enorm begaan met het lot van 

de brandslachtoffers in Australië en hebben per groep 

verschillende manieren bedacht om een bijdrage te leveren aan 

de mondiale hulp. We hebben van tevoren nooit kunnen 

bedenken dat de actie zo succesvol zou zijn!  

Maar liefst € 1.204,19 hebben de kinderen met hun 

acties bijeen gespaard. Dit geld is inmiddels overgemaakt 

naar de goede doelen: het WNF en giro 5125 van het Rode Kruis. 

We weten zeker dat onze bijdrage goed ontvangen wordt en dat er veel Australische mensen en 

dieren mee geholpen zijn! Namens hen hartelijk bedankt voor uw gift! 

 

 
 

 

We worden er soms gek van! Door alle regen die er de 

afgelopen periode is gevallen, zijn de grasvelden rond onze 

school bijzonder nat en zijn er her en der wat meertjes en 

modderpoeltjes ontstaan! De kinderen vinden het heerlijk 

om daar lekker in te spelen en zien alleen maar voordelen… 

Natuurlijk attenderen wij deze kinderen op de risico’s; dat 

het niet raadzaam is de grasvelden te betreden en dat ze 

ervoor zorgen dat ze schoon (of in ieder geval droog) de school weer betreden en ook schoon weer 

naar huis gaan. Dat dit niet altijd lukt moge duidelijk zijn….  

We begrijpen het dat ouders hier af en toe over mopperen. Dat doen wij namelijk ook! 

Zoals gezegd wordt het regelmatig met de kinderen besproken en wordt er bij ernstige 

regenval een verbod op de grasvelden ingesteld. Daarnaast kunt u als ouder de schade 

beperken door uw kind ook thuis te instrueren op dit gebied en ze laarzen of ander schoeisel (en 

ook kleding) die vies mag worden aan te geven. En als ze dan tóch door de modder zijn gegaan: 

schoenen uit bij de deur graag (zowel op school als thuis natuurlijk)! Bij ernstige uitglijders of 

andere modderongelukken bellen we altijd even naar huis voor schone kleding… 

 

 
 

Het lijkt wel of er elke week een schoolsporttoernooi 

plaats vindt! Leuk! Ook de afgelopen weken konden 

de kinderen aan allerlei sportevenementen meedoen. 

Foto’s van deze toernooien heeft u via Parro voorbij 

zien komen. Op donderdag op 27 februari volgt Fun-

In-Athletics voor groep 6 en 7 (onder schooltijd). 
Nog zo’n spannend toernooi! We wensen alle 

deelnemers veel sportplezier! 
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Steun brandslachtoffers Australië 

Natte voeten…. 



 
 

 
 

Mijn naam is Dion en ik zit op de Tandem in groep 5. Samen met Noah en Ayden noemen we onszelf 

de ‘Bonte Jongens’. Wij willen een kleurrijk kinderfestival organiseren in Hoorn. Hiervoor hebben 

we jullie hulp hard nodig om kinderen en ouders te motiveren om te stemmen!  

Stemmen jullie op ons festival idee? Dit kan via: www.vooreenmooiestad.nl/bontejongens 

Ook lees je meer over onze plannen in het krantenartikel: 

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200207_29247082/bonte-jongens-willen-in-hoorn-

evenementen-voor-kinderen?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_content= 

Ons eerste evenement zal half juni zijn. Binnenkort volgt er meer informatie! 

Groetjes van de Bonte Jongens 

 

 
 

Op vrijdag 17 april komt de schoolfotograaf op de Tandem om alle 

kinderen op de foto te zetten! 

Een medewerker van VideoMario portretteert alle kinderen en uiteraard 

wordt er ook een groepsfoto gemaakt van alle groepen. Daarnaast zorgen 

we ervoor dat broertjes en zusjes (die op de Tandem zitten) samen op de 

foto gaan. Hiervoor hoeft u dus niet zelf iets te regelen. We hopen dat het 

weer een beetje wil meewerken, zodat de groepsfoto’s buiten gemaakt 

kunnen worden. 

 

Na schooltijd (vanaf 14.45 uur) is er gelegenheid gezinsfoto’s te maken 

met oudere/jongere broertjes/zusjes, die NIET bij ons op school (meer) zitten. De intekenlijst 

wordt ongeveer een week tevoren via Parro beschikbaar gesteld. Houdt u er rekening mee dat 

ondanks een strakke planning door onvoorziene omstandigheden de wachttijd kan oplopen.  
 

 
 

Als school nemen we allerlei maatregelen om de 

verkeersveiligheid te vergroten. Eén ding is echter heel 

moeilijk te 'regelen': het gedrag van de verkeersdeelnemers. 

Kleuters die plotseling oversteken, kinderen die de 

autogordel als speelgoed beschouwen of scholieren die vaak 

in lange, onoverzichtelijke rijen naar school of de gymzaal 

moeten fietsen.  

Kinderen leren alleen in de praktijk hoe ze beter kunnen 

omgaan met het drukke verkeer. Daarom hebben we ervoor 

gekozen de ANWB in te schakelen om bij ons op school een 

door hen ontwikkeld project, ANWB Streetwise, te komen uitvoeren. Het is een praktisch, maar ook 

leuk en leerzaam verkeersprogramma dat aansprekend is voor alle leerlingen van de basisschool. 

Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, 

verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk 

nagebootst.  

ANWB Streetwise komt naar onze school op donderdag 12 maart. Omdat de lessen voor de 

groepen 5/6 en 7/8 buiten plaats vinden, is het raadzaam je 

hierop te kleden. Een winterjas en een sjaal zijn lekker warm 

en misschien heb je ook handschoenen nodig….  

Bovendien maken de kinderen uit de groepen 7/8 gebruik van 

hun eigen fiets tijdens de les. Zorg dus ervoor dat je op 

donderdag 12 maart op de fiets naar school komt!   

 

 

 

 

 

 

 

Streetwise ANWB op donderdag 12 maart 

Schoolfotograaf 

Bonte Jongens! 

We zoeken 2 vrijwillige 

ouders die het team van 

de ANWB willen 

assisteren tijdens ANWB 

Streetwise.  
Aanmelden bij Ids of Alette 
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Misschien heeft u in de krant iets gelezen over de mogelijkheid 

dat er op scholen nog loden waterleidingen zijn waardoor er 

lood in het drinkwater kan voorkomen. Landelijk wordt er 

aandacht gevraagd voor dit gezondheidsrisico. 

Ter geruststelling kunnen wij u mededelen dat er op de Tandem geen sprake is van loden 

waterleidingen en dat de kwaliteit van ons (drink)water prima is!  

 

 
 

 

v.a. 25 februari div. ouder(kind)gesprekken op inschrijving 

do 27 februari Fun-in-athletics! 

do 5 maart Koala’s, Kangoeroes en Dingo’s gym 

do 12 maart Streetwise ANWB verkeerspraktijklessen 

vr 13 maart Kowari’s weeksluiting, aanvang 11.45 uur 

do 19 maart Kiwi’s, Wallaby’s en Kowari’s gym 

vr 20 maart  Wallaby’s weeksluiting, aanvang 11.45 uur 

 

Fijne week allemaal! 

 

 

Lood in schoolwater?! 

Weekagenda 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond  

13 maart! 

 


