Nieuwsbrief nr. 8, 20 mei 2020

Volle kracht vooruit!
Jawel, de nieuwsbrief van de Tandem bestaat nog steeds hoor!
De afgelopen weken heeft u steeds schoolinformatie gekregen met
brieven die via Parro verstuurd werden. Vandaag een korte nieuwsbrief.
De eerste 2 weken van de heropeningsfase zijn achter de rug.
Het was even wennen. Alle kinderen kwamen heel dapper zelfstandig het schoolterrein
op en de school binnen. Het is fijn dat alle ouders en kinderen het protocol hiervoor hebben
opgevolgd.
Wat onwennig stonden de kinderen de eerste minuten op het plein naar elkaar te kijken. Binnen
brak echter het ijs al snel. In de kring werden verhalen uitgewisseld over het thuisonderwijs en
hoe de kinderen dit ervaren hebben. We hebben ons verwonderd over de grote
ontwikkelingsstappen die velen gezet hebben, hoe hard er thuis gewerkt is en hoe sommige
kinderen fysiek ook gegroeid zijn!
We zijn ook tevreden over de aansluiting met de kinderopvang. Het is voor alle partijen een
grote uitdaging om alles efficiënt te regelen, maar we zijn in goed overleg met elkaar en er is
begrip wanneer zaken anders lopen dan gepland.
Al met al kunnen we stellen dat we de periode van schoolsluiting en daarna de heropening goed
doorstaan hebben. Uw medewerking en inzet heeft daar een hele grote bijdrage aan geleverd.
We danken u enorm voor het goed doorlezen van de grote hoeveelheid informatie en het
opvolgen van onze instructies. Welkom terug allemaal!

Nieuwe protocollen vanaf maandag 8 juni
Afgelopen dinsdag hebben we van onze minister-president Mark Rutte groen licht gekregen voor
een volledige openstelling van onze school vanaf maandag 8 juni.
Alle kinderen kunnen dan volgens een volledig weekrooster naar school.
Op 27 mei zullen we naar verwachting via de PO-raad nieuwe protocollen ontvangen met
instructies waar we ons aan dienen te houden. Denk daarbij aan de bestaande regels voor
hygiëne, het houden van afstand, etc. We verwachten dat we nieuwe instructies krijgen over
hoe we dienen om te gaan met bezoek van ouders op school, ouderbegeleiding tijdens
activiteiten, schoolbrede activiteiten, etc. U dient er rekening mee te houden dat hiervoor nog
beperkingen zullen worden opgelegd. De situatie zal voorlopig nog niet zoals vanouds worden.
We hopen u hierover eind volgende week te kunnen informeren.

Schoolactiviteiten
U zult begrijpen dat voor veel activiteiten die op het jaarrooster staan geldt dat
ze geen doorgang kunnen vinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle excursies,
sporttoernooien (avond-4-daagse!) en ouderbijeenkomsten. Voor sommige
activiteiten wordt een alternatief gezocht of een manier bedacht waarop de
activiteiten toch plaats kunnen vinden. We doen ons uiterste best om de
Tandemkinderen in de laatste weken van dit schooljaar nog te trakteren op
leuke activiteiten.
Ook voor de kinderen uit groep 8 wordt gezocht naar een manier om op
passende wijze afscheid van de Tandem te kunnen nemen. Er is ze bijvoorbeeld
gevraagd een stukje (met foto) te schrijven voor in het herinneringsboekje.
Bijdragen kunnen gestuurd worden naar administratie@jenaplan-detandem.nl
De uiterste inleverdatum is vrijdag 5 juni.

Rapportage
Het is voor ons, in de periode die ons nog rest tot de zomervakantie, in veel gevallen lastig te
beoordelen hoe de kinderen zich de afgelopen periode ontwikkeld hebben. We doen ons uiterste
best dit zo goed mogelijk in kaart te brengen, maar een uitgebreide rapportage zoals u die van
ons gewend bent zit er door deze uitzonderlijke situatie niet in. We hebben besloten alle
kinderen tóch aan het einde van het schooljaar een aangepast verslag mee te geven. Daarnaast
zullen er op uitnodiging gesprekken tussen ouders, kinderen en leerkrachten plaats vinden. We
hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw kind via e-mail contact.

Schoolrooster
Onderstaand het schoolrooster tot 8 juni. We hopen u
spoedig te kunnen berichten hoe het rooster er na 8 juni uit ziet.
Dag/datum:
Maandag 25-5
Dinsdag 26-5
Woensdag 27-5
Donderdag 28-5
Vrijdag 29-5
Maandag 1-6
Dinsdag 2-6
Woensdag 3-6
Donderdag 4-6
Vrijdag 5-6

Aanwezige groepen op school:
Jongste kleuters (gp. 1), groep 3, 5 en 7
Oudste kleuters (gp. 2), groep 4, 6 en 8
Jongste kleuters (gp. 1), groep 3, 5 en 7
Oudste kleuters (gp. 2), groep 4, 6 en 8
Jongste kleuters (gp. 1), groep 3, 5 en 7
2e Pinksterdag, school gesloten
Oudste kleuters (gp. 2), groep 4, 6 en 8
Jongste kleuters (gp. 1), groep 3, 5 en 7
Oudste kleuters (gp. 2), groep 4, 6 en 8
Jongste kleuters (gp. 1), groep 3, 5 en 7

Hulp bij positief opvoeden in Coronatijd
Nu de scholen weer open zijn breekt er een nieuwe periode aan voor u als ouder en uw kind. Wij
helpen u graag met al uw vragen maar ook de jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands
Noorden staat voor u klaar. Heeft u vragen en zorgen rondom het welzijn van uw kind, dan kunt
u desgewenst ook bij hen terecht. Nu én bij de steeds weer veranderende maatregelen en
situaties in de toekomst.
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid, ontwikkeling of over de opvoeding van uw kind?
Bel gerust met één van de opvoedadviseurs of jeugdgezondheidszorg medewerkers.
De opvoedadviseurs en jeugdgezondheidszorgmedewerkers staan voor al uw vragen (klein en
groot) klaar. Zij zijn bereikbaar op kantoortijden via het telefoonnummer van de GGD: 088–01
00 550. Op basis van uw vraag wordt bekeken wie u hierbij het beste kan ondersteunen. U
kunt ook teruggebeld worden door één van de opvoedadviseurs op een moment dat het u het
beste uitkomt. Dat kan ‘s ochtends van 09.00-12.00 uur, ‘s middags van 14.00-17.00 uur en ‘s
avonds van 19.00-20.30 uur. Geeft u dit vooral aan!
U kunt ook uw vraag over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind per mail stellen. Stuur dan
uw vraag naar mailadres: positiefopvoeden@ggdhn.nl en één van de opvoedadviseurs neemt
dan contact met u op.
Jeugdgezondheidszorg op school
De Speciale Tipkrant Positief Opvoeden corona-editie is uit. Deze digitale Tipkrant kunt u lezen
via https://www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/positief-opvoeden-nederland-tipkrant/speciale-editienhn/#!/tipkrant-nhn-editie-covid-19 (www.positiefopvoeden.nl regio Noord-Holland Noord). In
de Tipkrant staan tips en verhalen die ouders kunnen helpen en ondersteunen bij de opvoeding.
Ook komen professionals aan het woord.
Webinar (online lezing)
Op donderdag 7 mei a.s. kunnen ouders kosteloos de online lezing: Positief Opvoeden:
volhouden & veerkrachtig blijven volgen. Aanvangstijd: 20.30 uur. De online lezing duurt 30-45
minuten en wordt gegeven door Carine Kielstra, pedagoog en hoofdtrainer van Positief

Opvoeden, Triple P. u kunt zich aanmelden via https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussenen-bijeenkomsten.aspx#.XqrbzKgzaUk.
Online cursus Positief Opvoeden
Ouders die graag een extra steuntje in de rug willen, kunnen ook kosteloos de online cursus
Positief Opvoeden volgen. Aanmelden kan via https://www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussenen-bijeenkomsten.aspx#.XqrbzKgzaUk of via www.positiefopvoeden.nl/nl-nl/hulp-in-jouwbuurt/noord-holland-noord/.
Heeft u opvoedvragen die u liever in een persoonlijk gesprek stelt, dan kunt u bellen met GGD
HN, telefoon 088-01 00 550 op werkdagen ma t/m vr van 08.30-16.30 uur. GGD HN gaat
flexibel om met de invulling van het spreekuur en kan beeldbellen of het gesprek vervolgen op
een ander tijdstip om zo zonder kinderen in de buurt rustig te praten. Mailen kan ook via
positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl.

Ouderbijdragen
Het schooljaar 2019-2020 ziet er inmiddels geheel anders uit dan we van tevoren konden
bedenken. Op ons planbord hebben wij een paar activiteiten moeten schrappen of moeten
doorschuiven naar een later tijdstip, zelfs naar het volgende schooljaar. Sommige van deze
activiteiten brengen kosten met zich mee en een paar daarvan worden bekostigd uit de
ouderbijdrage die we jaarlijks van alle ouders vragen. Denk hierbij aan kosten voor
sporttoernooien, excursies en vieringen. Een groot gedeelte van de budgettering van de
ouderbijdrage is niet gerelateerd aan de schoolplanning en/of het wel of niet doorgaan van
activiteiten. Denk hierbij bv. aan uitgaven voor extra leermiddelen, ICT en onze bibliotheek.
Deze uitgaven hebben dus gewoon plaats gevonden. Een verzoek tot betaling van de
ouderbijdragen voor het seizoen 2020-2021 ontvangen alle ouders in juli 2020. De eerste
betalingstermijn is 1 september 2020.

Weekagenda
In de volgende nieuwsbrief zal er weer een agenda worden gegeven voor de weken die volgen.
Op dit moment is het nog onzeker welke geplande activiteiten door kunnen gaan.

