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Paasviering
Pasen valt dit jaar op zondag 21 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 18 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! 18 april is een ‘gewone’ schooldag, de kinderen (behalve de 4-jarigen) gaan tot 14.30 uur naar
school. Vanaf Goede Vrijdag (19 april) is onze school gesloten tot maandag 6 mei. Het is dan meivakantie,
waarin ook Pasen (19 t/m 22 april), Koningsdag (27 april) en bevrijdingsdag (5 mei) vallen.

Unicef sponsorloop op za. 13 april
Op zaterdag 13 april vindt de jaarlijkse Unicef-sponsorloop plaats.
Met de jaarlijkse sponsorloop wordt geld bijeengebracht om te strijden tegen
kinderarbeid! Met jullie hulp kan UNICEF samen met partners kinderarbeid
aanpakken. Ze zorgen voor speel- en leerplekken voor kinderen. En ze leggen
ouders en directeuren uit waarom onderwijs zo belangrijk is. Ze zorgen ervoor
dat ook de armste kinderen naar school kunnen en dat kinderarbeid steeds
minder voorkomt.
Vanaf 27 maart worden sponsorenveloppen uitgedeeld. Als je meedoet kun je sponsors gaan
zoeken voor deze wandelmanifestatie. De sponsorloop start op 13 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 bedraagt dan € 5,00)
We wensen iedereen die meedoet alvast veel wandelplezier!

W4Kangoeroe wedstrijd
De W4Kangoeroe wedstrijd vond donderdag plaats op de
Tandem!
Elk voorjaar doen over de hele wereld leerlingen op
basisscholen en in het voortgezet onderwijs mee aan een erg
leuke reken - wiskundewedstrijd. Op de Tandem waren veel
leerlingen die zich hadden aangemeld! Alle gemaakte opgaven
zijn verzameld en worden opgestuurd naar de organisatie van
de W4Kangoeroe wedstrijd. Na de meivakantie volgt de uitslag
en de prijsuitreiking. Alle deelnemers ontvangen in
Vorig schooljaar deden er ook veel kinderen mee…..
ieder geval een certificaat van deelname.

Aankondiging Avond-4-daagse
Voor in de agenda: de Hoornse avond-4-daagse vindt deze keer plaats van 11 t/m 14 juni. In
verband met het Pinksterweekend begint de A4D dit jaar op dinsdag en eindigt op vrijdagavond.
De start-locatie is het terrein van de HRTC, de wielerbaan naast zwembad de Waterhoorn.
Meer informatie over o.a. de inschrijving volgt na de meivakantie.

Inschrijvingen
De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 stromen vlot binnen. Er is nog maar een enkel
plaatsje beschikbaar in onze kleuterklas van volgend jaar. Als u nu denkt: “Oepsie, mijn kind heb
ik nog niet aangemeld”, is het zaak dit z.s.m. alsnog te doen. Broertjes en zusjes van
Tandemkinderen hebben weliswaar voorrang bij aanmelding, maar we willen wel graag weten waar
we aan toe zijn, zodat we er rekening mee kunnen houden. Een inschrijfformulier kunt u bij Ids of
Alette verkrijgen.
Ook de inschrijving van het schooljaar 2020-2021 is geopend.

Sportnieuws
Schaken:
Kampioenen!
Even voorstellen....onze schaakkampioenen! Vorige
week werden ze 2e van West-Friesland en en afgelopen
weekend hebben ze gestreden tijdens het kampioenschap
van Noord-Holland op SG Copernicus.
Er streden zo’n 40 andere teams mee, dus dat was spannend!
Uiteindelijk, na een intensieve en langdurige strijd is ons
schaakteam als 21ste geëindigd. Een super goede prestatie.
Van harte!

Schoolfotograaf
Op vrijdag 12 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. Hier 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 binnenkort via Parro beschikbaar gesteld. Houdt u er
desondanks rekening mee dat door onvoorziene omstandigheden de
wachttijd kan oplopen.

Inspectiebezoek
Zo eens in de 4 jaar komt de onderwijsinspectie ons met een bezoek vereren. Binnenkort is het
zover: op 9 april komt de inspecteur. Het wordt natuurlijk geen gezelligheidsbezoek, want volgens
een vastgestelde agenda worden verschillende onderwijszaken gecontroleerd en geïnspecteerd.
Ook vinden er gesprekken plaats met directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Niets bijzonders
eigenlijk, maar toch ook een speciaal moment. We krijgen hiermee een kans onze school met trots
te presenteren! Uiteraard wordt er op termijn een beoordeling aan het bezoek gekoppeld. We
zullen deze beoordeling met u delen.

Kwaliteitsenquête
Vorige week hebben alle ouders een uitnodiging in hun mailbox ontvangen voor het invullen van
een kwaliteitsenquête. We hebben vernomen dat vele ouders gehoor hebben gegeven aan de
uitnodiging, dus een bedankje is op zijn plaats! Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dat kan nog
steeds! De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden om onze onderwijskwaliteit in de
toekomst nog verder te verbeteren. Eventuele op- en aanmerkingen op ander gebied (bv gebouw
en omgeving) zullen ook een vervolg krijgen. Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend
zijn, worden deze middels een informatiebulletin aan de ouders gepresenteerd.

Sportdag op maandag 13 mei
Op maandag 13 mei vindt de jaarlijkse
sportdag plaats voor de groepen 3 t/m 8.
Juf Sylvia (onze nieuwe gymjuf) heeft
allerlei ideeën over activiteiten die we
met elkaar op deze sportieve dag kunnen
uitvoeren. Over het dagprogramma
kunnen we nu nog niets vertellen want
daar wordt nog volop aan gewerkt.
Maar..... U hoort van ons ruim van tevoren de start- en eindtijd en verdere bijzonderheden. Tijdens
de sportdag kunnen we uw hulp goed gebruiken. Binnenkort kunt u zich hiervoor aanmelden. Zet u
het vast in uw agenda? Het wordt vast een zonnige, gezellige en bovenal sportieve dag!

Weekagenda
Do
Vr
Zo
Do
Vr
Do
Vr
Vr
Zat

28 maart
29 maart
31 maart
4 april
5 april
11 april
12 april
12 april
13 april

Fijne week allemaal!

Kowari’s, Kiwi’s en Kangoeroes gym
Weeksluiting door de Wallaby’s
Begin zomertijd, klok een uur vooruit
Dingo’s, Koala’s en Wallaby’s gym
GEEN weeksluiting
Kowari’s, Kiwi’s en Kangoeroes gym
Schoolfotograaf
GEEN weeksluiting
Unicefloop

De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond
12 april!

