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Iedereen op school!
Vanaf afgelopen maandag, 8 juni, zijn alle groepen weer op volle sterkte aanwezig. Alle
kinderen verschijnen keurig op tijd bij de juiste toegangspoort, houden afstand bij het
binnentreden van de school en komen steeds rustig de klas binnen. Ook de ouders/verzorgers
houden zich keurig aan de opgelegde maatregelen: buiten het hek en de school blijven en
afstand houden tot elkaar.
In de klassen was het best wel even wennen. Sommige kinderen hadden elkaar 3 maanden niet
gezien of gesproken! We snappen best dat er dan even iets ingehaald moet worden: verhalen
uitgewisseld en grapjes gedeeld… Inmiddels is de rust weer aardig teruggekeerd en zijn we (min
of meer) overgegaan tot de orde van de dag.
Nog 3 weken lekker op school aan het werk voordat de zomervakantie begint!

Fotograaf en ijspret
Vandaag was het een bijzondere dag; we kregen visite van een
fotograaf en we hadden ijspret!
Afgelopen periode is het niet mogelijk geweest een schoolfotograaf
op school te ontvangen om portret- en groepsfoto’s te maken. Corina
Smith, onze huisfotograaf, kwam vandaag van alle groepen een
mooie groepsfoto maken. Uiteraard hield ze hierbij de 1,5 meter
afstand-regel in acht en het fotograferen vond buiten plaats. Het was
een verrassingsactie! Zo heeft iedereen straks een mooie herinnering
aan een zeer bijzonder schooljaar! We zijn heel benieuwd naar de
resultaten. Iedereen heeft z’n beste beentje vóór gezet en heeft
gelachen naar het vogeltje!
Overigens zal de traditionele schoolfotodag, met portret- en broertjes/zusjesfoto’s in de eerste
weken van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. De datum staat al op het planbord. Hier worden
jullie natuurlijk van te voren over ingelicht…
Verder werden we vandaag getrakteerd op een ijsje! (vandaar de ijspret). De familie Schaper
(van Stella bij de Wallaby’s) had voor ons geregeld dat er een speciale ijsbus, genaamd
Schepsels, buiten het hek klaar stond om ijsjes uit te delen. De keuze was enorm en we hebben
het ons goed laten smaken. Hartelijk dank familie Schaper en Schepsels!

Nieuwe groependag
Zoals in de laatste nieuwsbrief al is uitgelegd doen we ons uiterste best
om de Tandemkinderen in de laatste weken van dit schooljaar nog te
trakteren op leuke activiteiten. Veel zaken die op het rooster stonden,
zoals het jaarlijkse zomerfeest, de avond-4-daagse, de Kzing-lessen en
andere zaken zijn afgelast of worden in gewijzigde vorm aangeboden
(Kzing via ZOOM bv.)
Voor de nieuwe groependag, die gepland staat op woensdag 24 juni, hopen we dat deze volgens
planning door kan gaan als we ons goed houden aan de opgelegde Corona-maatregelen. Hier
wordt de komende week een beslissing over genomen.
Als school dienen we, buiten de algemene hygiëne-maatregelen, onze lessen ‘zoveel mogelijk’ in
vaste cohorten met een vaste begeleider te organiseren. We mogen tijdens een lesdag dus de
groepen in principe niet wisselen van samenstelling, gemengd pauzeren of tijdens de lesdag
wisselen van leerkracht. We overleggen op dit moment nog of we de organisatie van deze dag
verantwoord genoeg vinden en moeten ook nog even afwachten of onze MR en het bestuur er
hun toestemming voor geven. Zodra we meer weten hoort/leest u van ons!

De groepslijsten voor het schooljaar 2020-2021 worden op vrijdag 19 juni met de kinderen
besproken en meegegeven. De rapporten volgen een week later: op vrijdag 26 juni.

Afscheid groep 8
Voor de kinderen uit groep 8 is gezocht naar een manier om op passende wijze afscheid van de
Tandem te kunnen nemen. Er is ze bijvoorbeeld gevraagd een stukje te schrijven voor in een
herinneringsboekje. Onze huisfotograaf Corina heeft er van alle groep-8-ers een prachtig
fotoportret bij gemaakt. Het herinneringsboekje krijgen alle groep-8-ers aan het einde van het
schooljaar als aandenken mee naar huis.
Verder wordt er door onze groep-8-ers intensief gewerkt aan hun afscheidsmusical!
De repetities zijn in volle gang en kostuums, rekwisieten en andere benodigdheden worden
verzameld.
De ouders/verzorgers van onze schoolverlaters zijn geïnformeerd over de gang van zaken bij de
musical-uitvoering en het afscheid. Normaal gesproken wordt de musical ook op school voor de
overige leerlingen opgevoerd. Dit gebeurt nu op zeer bescheiden schaal voor de kinderen uit
groep 5, 6 en 7 en de desbetreffende ouders/verzorgers zijn hierover reeds geïnformeerd.
Ook voor het zgn. “de-school-uitvegen” van groep 8 hebben we een alternatief plan gemaakt
dat geheel binnen de richtlijnen van het RIVM ligt.
Heeft u vragen en/of zorgen over de procedures rond het afscheid van groep 8? Neem dan even
contact op met de leerkracht van uw kind. Zij legt u graag nog een keer uit welke maatregelen
we hebben genomen voor een feestelijk en passend afscheid!

Op woensdag 17 juni maken de groep-8-ers kennis met hun nieuwe VO-school. Dit gebeurt op
verschillende tijdstippen over de dag. We hebben besloten de kinderen uit groep 8 hier de gehele dag
vrijaf voor te geven, om het in- en uitlopen in school zo te beperken. Heeft u hier bezwaar tegen, wilt u
dan even contact opnemen met de leerkracht van uw kind?

Hoe gaat het nu met….
Onderstaand een update over de leerkrachten, die we al geruime tijd moeten missen door
ziekteverlof. We wensen Evan en Yonna een voorspoedig herstel en hopen ze snel weer te zien!
Ook juf Marjolein was door een blessure een poosje met ziekteverlof, maar gelukkig heeft ze
haar eerste stappen in school alweer gezet! Welkom terug Marjolein!

Beste ouders en kinderen van de Tandem,
hier even een berichtje van mij...
Ik ben niet op school aanwezig, omdat ik nog niet helemaal fit ben. Gelukkig heb ik geen Corona, maar de
komende tijd tot de zomervakantie zullen jullie mij moeten missen.
Ik wens iedereen en met name de Kookaburra's nog een fijne tijd toe op de Tandem met hun klasgenootjes in
aanloop naar de zomervakantie. Het is fijn dat de Kookaburra's in goede handen zijn bij juf Denise en juf
Tanja! Groetjes (juf) Yonna. Blijf gezond!!
Lieve leerlingen en ouders,
Hoe gaat het met jullie allemaal? Zoals jullie mogelijk gemerkt hebben, ben ik al enige tijd afwezig wegens
ziekte. Het begon allemaal met koorts, hoesten, keelpijn, benauwdheid en hoofdpijn. De artsen gaan er vanuit
dat ik Corona gehad heb, met daarbij een longinfectie.
Helaas hoor ik bij de groep mensen bij wie het herstel nogal lang duurt. Ik ben nog steeds erg moe na
inspanning en heb dan last van hoofdpijn en benauwdheid. Daardoor ben ik nog niet fit genoeg om voor de
groep te staan.
Wel werk ik alweer enige tijd vanuit huis en ook de Kzing-lessen geef ik, zij het via zoom. De ene dag gaat het
beter dan de andere. Ik probeer mijn conditie weer op te bouwen, onder andere door te wandelen. Mijn hond
Marvel ziet er op toe, dat ik dit elke dag braaf doe. Gelukkig vangen mijn collega’s de groep op een fijne
manier op, zodat de kinderen toch vertrouwde gezichten zien.
Hopelijk zal ik in de loop van de komende weken af en toe op school zijn voor bepaalde taken.
Vanzelfsprekend doe ik mijn best om zo snel mogelijk weer helemaal fit en energiek te zijn!
Hartelijke groet, Evan

Vakantierooster 2020-2021
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021.
We hopen met het tijdig verspreiden van het rooster te bereiken dat u uw vakantiewensen hier
nauwkeurig op kunt afstemmen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt slechts in
uitzonderlijke gevallen verleend. U kunt hiertoe een verzoek indienen via een verlofformulier,
dat verkrijgbaar is bij de leerkracht van uw kind (of bij Ids en Alette). Leest u vooral de
regelgeving op de achterzijde van het formulier, dat voorkomt teleurstellingen bij aanvragen.
Begin schooljaar
Herfstvakantie

17 augustus 2020
10 oktober 2020

t/m

18 oktober 2020

19 december 2020

t/m

3 januari 2020

19 februari 2021

t/m

1 maart 2021

2 april 2021

t/m

5 april 2021

Meivakantie

24 april 2021

t/m

9 mei 2021

Koningsdag

in meivakantie

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen

Hemelvaartsdag

13 mei 2021

t/m

14 mei 2021

Pinksteren

23 mei 2021

t/m

24 mei 2021

9 juli 2021

t/m

22 augustus 2021

Zomervakantie

De data voor de studiedagen (gehele dag):
Vrijdag 21 augustus 2020
Maandag 1 maart 2021
Overige vrije middagen (v.a. 12.30 uur):
Donderdagmiddag 10 september 2020
Dinsdagmiddag 27 oktober 2020
Vrijdagmiddag 4 december 2020
Vrijdagmiddag 18 december 2020
Dinsdagmiddag 9 februari 2021
Donderdagmiddag 15 april 2021

Formatie schooljaar 2020-2021
Met trots presenteren wij onderstaand de formatie voor het schooljaar 2020-2021. We zijn bijzonder verheugd dat we weer een ijzersterk team kunnen presenteren! Het ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 Kookaburra’s ochtend
middag
Groep 1/2 Wombats
ochtend
middag
Groep 3/4 Koala’s
ochtend
middag
Groep 3/4 Kiwi’s
ochtend
middag
Groep 5/6 Kangoeroes
ochtend
middag
Groep 5/6 Wallaby’s
ochtend
middag
Groep 7/8 Dingo’s
ochtend
middag
Groep 7/8 Kowari’s
ochtend
middag

Maandag
Yonna
Elvera
Anet
Anet
Evan
Evan
Marja
Marja
Marjolein
Marjolein
Karen
Karen
Angela
Angela

Dinsdag
Yonna
Yonna
Melanie
Melanie
Evan
Evan
Caroline
Caroline
Marja
Marja
Marjolein
Marjolein
Karen
Karen
Angela
Angela

Woensdag
Yonna
Melanie
Evan
Caroline
Marja
Saskia
Karen/Ellen
Angela

Donderdag
Elvera
Elvera
Melanie
Melanie
Anet
Anet
Caroline
Caroline
Michelle
Michelle
Saskia
Saskia
Ellen
Ellen
Angela
Angela

Vrijdag
Elvera
Melanie
Anet
Anet
Evan
Evan
Michelle
Michelle
Saskia
Saskia
Ellen
Ellen
Marja
Marja

Op woensdag (om de week) vinden de ICT-lessen plaats. Deze worden weer georganiseerd en
begeleid door Debby van Weerdenburg. Ook de muziek/dans/drama-lessen van KZing krijgen
een vervolg. Deze lessen vinden steeds op donderdag plaats.
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym. Sylvia Pesch is onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs. We nemen afscheid van juf Denise Gomes, de juf die afgelopen schooljaar
zowel bij de Kookaburra’s als de Wombats actief is geweest. Als nieuwkomer begroeten we juf
Elvera Snijders. Zij zal het komende jaar ons team bij de Kookaburra’s en Wombats komen
versterken. Binnenkort zal zij zich op school komen voorstellen en hopelijk zien alle
Kookaburra’s en Wombats haar tijdens de nieuwe groependag!

Verkouden? Even thuisblijven alstublieft…
De afgelopen week hebben we wat kinderen moeten missen omdat ze
helaas een verkoudheid hadden opgelopen. Het is in deze tijd soms lastig
om te bepalen wanneer een kind thuis dient te blijven of toch naar school
kan. De RIVM richtlijnen zijn er heel duidelijk in:
Als er sprake is van niezen en/of neusverkoudheid en/of keelpijn en/of
benauwdheid, en/of koorts dan dient men thuis te blijven. Dit geldt voor
iedereen, ook voor basisschoolkinderen.
Ook als een kind zich afgezien van (één van) bovenstaande klachten goed voelt.
Alleen als er sprake is van reeds bekende chronische luchtwegklachten of onveranderende
klachten van aandoeningen zoals hooikoorts en astma mag een kind toegelaten worden op
school. Als u twijfelt over de situatie kunt u altijd even overleggen met uw huisarts.
Soms verandert de situatie terwijl een kind op school verblijft; een onbetekenend snifje
verandert in de loop van de dag in een enorme loopneus. Een situatie die vooral bij kleuters niet
ondenkbaar is. In dat geval belt de leerkracht van het betreffende kind de ouders/verzorgers
met het verzoek het kind te komen ophalen. Zo nemen we maatregelen om te voorkomen dat er
ongewenste besmettingen kunnen ontstaan. Zodra uw kind weer klachtenvrij is mag het
terugkeren in de klas! We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Weekagenda
Wo
Vr
Wo
Vr
Wo
Do
Vr

17 juni
19 juni
24 juni
26 juni
1 juli
2 juli
3 juli

Groep 8 kennismaking , geen les op school
Groepslijsten 2020-2021
??? Nieuwe groependag 8.30 – 12.30 uur (groep 8 heeft geen school)
Rapporten mee naar huis
Musical/afscheid groep 8 voor genodigden
Laatste schooldag / opruimen
Start zomervakantie / geen school

