
 

 

Nieuwsbrief nr. 1, 28 augustus 2020 

 
 

 

De eerste 2 schoolweken zitten erop! We willen iedereen hartelijk 

welkom heten terug op school (weliswaar voor ouders nog op afstand). 

Fijn dat we jullie allemaal weer hebben gezien! We hopen dat jullie 

ondanks de bijzondere omstandigheden een heel fijne vakantie hebben 

gehad en uitgerust weer aan de (school)werkzaamheden zijn begonnen. 

Een nieuw schooljaar ligt voor ons, het planbord is weer gevuld met 

allerlei dingen waar we ons de komende tijd mee bezig zullen houden. 

Soms in aangepaste vorm, maar we hebben er enorm veel zin in.  

Aan de slag!  

 

Via de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de dingen 

die zich binnen de school afspelen, en soms ook over evenementen op 

gebied van cultuur, sport en recreatie die in de buurt plaatsvinden. We 

sluiten de nieuwsbrief af met een weekagenda, met vermelding van alle 

schoolactiviteiten voor de komende tijd.  

 

 
 

 

Aan het begin van het schooljaar stroomt er direct al een aantal 

nieuwe kinderen de school binnen. We heten deze kinderen van 

harte welkom en wensen ze op de Tandem veel (leer)plezier! 

De kinderen die in de laatste weken van het vorige schooljaar nog 

zijn ingestroomd willen we bij deze ook van harte welkom heten. 

Ook de ouders van al deze kinderen heten we van harte welkom! 

In deze bijzondere tijd verloopt de kennismaking met ouders wat ongebruikelijk, maar we doen ons 

best de contacten zo goed mogelijk te onderhouden. Hierover elders in deze nieuwsbrief meer… 

 

 
 

 

 Om 8.20 uur luidt er een eerste bel als teken dat de 

schooldeur geopend wordt. Alle kinderen worden door de 

leerkrachten bij de poort of bij de deur opgewacht. In 

onze brief gericht aan alle ouders/verzorgers van 14 

augustus j.l. hebben we aangegeven aan welke poort uw 

kind verwacht wordt. Deze brief sturen we als bijlage bij 

deze Nieuwsbrief nog een keertje mee. 

Aan het einde van de schooldag worden de 

kinderen uit de groepen 1/2 en 3/4 door hun 

groepsleid(st)ers naar  

buiten begeleid. Daar vindt de overdracht 

plaats van groepsleid(st)ers naar ouders/verzorgers/BSO. Ouders wachten buiten de 

poort. De medewerker van de BSO wacht op gepaste afstand binnen de poort.  

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten. 

 

Voor alle duidelijkheid willen we nog even benadrukken dat het ook bij slecht weer 

voor ouders/ verzorgers niet is toegestaan binnen het hek of in de school te komen. 

Houdt u hier rekening mee? 

 

4-jarigen  
in groep 1 

ma t/m vrij:   
8.30 uur- 12.30 uur 

5- jarigen en 4-

jarigen in groep 2  
 

ma,wo,vr:     
8.30 uur- 12.30 uur 
di en do:        
8.30 uur- 14.30 uur 

Groep  3 t/m  8 

ma,di,do,vr:   
8.30 uur- 14.30 uur 
wo:              
8.30 uur- 12.30 uur 

Schooltijden  

Nieuwe leerlingen  

Welkom op school! 

Let op! 

Donderdag  10 september 

studiemiddag. De school is 

vanaf 12.30 uur gesloten! 



 

 

 

 
 

De groepen 3 t/m 8 zullen, net zoals vorig schooljaar, op dinsdag 

gymmen in sporthal de Kers. Deze gymlessen worden door onze 

vakleerkracht Sylvia Pesch gegeven. 

De kinderen uit groep 1/2 spelen/gymmen regelmatig in ons eigen 

speellokaal, maar daarnaast krijgen zij ook speciale gymlessen op 

donderdag van Sylvia Pesch.  

Verder heeft de gemeente Hoorn op 

donderdagmorgen tijd en ruimte voor ons 

gereserveerd om gebruik te maken van 

sporthal de Kers.  

De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zullen volgens een 

2-weeksrooster op donderdagmorgen gymmen. 

Dit wordt ruim van tevoren in de klas en in de 

nieuwsbrief gemeld. De donderdaggym wordt ook door Sylvia verzorgd.  

 

 
 

 

Alle groepen gaan in het begin van het schooljaar op schoolreis. Hiervoor hebben we gekozen omdat 

alle kinderen en de groepsleid(st)ers dan goed aan elkaar kunnen wennen. Een kennismakingsdag 

(of dagen) dus eigenlijk, maar dan wel héél speciaal! 

Alle ouders hebben via Parro info ontvangen over de schoolreisdata en bestemmingen. 

Onderstaand sommen we het nog even op! 

 

groep 1/2  dinsdag 15 september  Sprookjeswonderland in Enkhuizen 

groep 3/4  dinsdag 8 september Linnaeushof in Bennebroek  

groep 5/6  vrijdag 11 september  het Woeste Westen te Amsterdam 

groep 7/8  donderdag 3 september  het Streekbos in Bovenkarspel (op de fiets!) 

 vrijdag 4 september  de Efteling in Kaatsheuvel. 

 

De meeste ouders hebben inmiddels via de leerkracht 

al informatie ontvangen over het schoolreisje van hun 

kind. 

Als aanvulling hierop willen we graag nog met klem 

benadrukken dat we voor alle schoolreizen heel 

nauwkeurig de richtlijnen voor veilig en verantwoord 

vervoer en verblijf hanteren die bepaald zijn door de 

GGD, het RIVM, maar ook de busmaatschappij en de 

accommodatie zelf. Verder komen daar natuurlijk ook 

onze eigen richtlijnen bij (en een dosis gezond 

verstand…).  

Met in achtneming van deze richtlijnen hebben we 

besloten zo veel mogelijk met begeleiding van eigen 

schoolmedewerkers te werken. Ouders/verzorgers zijn daardoor in sommige gevallen niet gevraagd. 

Voor de begeleiding van de Kookaburra’s, Wombats, Koala’s en Kiwi’s is dit een onmogelijke opgave 

gebleken. Hier gaan dus wel ouders/verzorgers als begeleiders mee. 

Voor alle passagiers geldt dat er voor vertrek een triage plaats vindt (mondeling) over de 

gezondheid. Het spreekt voor zich dat deelnemers (kinderen en begeleiders) met 

gezondheidsproblemen niet mee kunnen. Voor de begeleiders geldt bovendien dat ze 

tijdens het vervoer een mondkapje dragen (wordt door school verstrekt) en afstand van 

elkaar houden. Deze afstand tussen begeleiders dient ook te 

worden bewaard tijdens het verblijf op locatie. 

Alle begeleiders worden door de leerkracht uitgebreid geïnstrueerd over 

de te volgen procedures tijdens de reis en de situatie op de 

schoolreislocatie. 

Voor de kinderen geldt dat ze geen mondkapje hoeven te dragen, tenzij 

er anders is afgesproken met de ouders/verzorgers. Tussen kinderen 

onderling hoeft ook geen afstand te worden gehouden. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u even contact opnemen 

met school (via e-mail of telefonisch). 

 

Gym voor alle groepen  

Schoolreisjes, begeleiding en voorschriften  

De betaling van de contributie voor de 

Oudervereniging, de Vrijwillige Ouderbijdrage en 

de Schoolreiskosten vindt in 1x plaats. Hierover 

hebben alle ouders via Parro informatie 

ontvangen op 15 juli j.l. Niets ontvangen? Vraag 

er even naar door een mailtje te sturen naar: 

administratie@jenaplan-detandem.nl  
 

Betalingen via:  

reknr. NL87 INGB 0000 7340 05, t.n.v.  

AB basisschool de Tandem onder vermelding 

van de naam van  uw kind(eren). 

Aandachtspunten m.b.t. de gym: 

 géén schoenen met zwarte zolen 

 géén sieraden 

 elastiekje voor je haar (als je lang haar hebt) 

 handdoek en/of deodorant mee voor’t opfrissen 
 

Gym op dinsdag en 

donderdag 
 

do. 3 september 

gymmen de Koala’s 

Wallaby’s en Kowari’s  
 

mailto:administratie@jenaplan-detandem.nl


 

 

 

In de eerste weken van het schooljaar worden er normaal gesproken informatie-avonden 

georganiseerd, waarbij u als ouder/verzorger per groep algemene informatie, maar ook informatie 

over het jaarprogramma, de verschillende lesmethodes die we hanteren en andere belangrijke 

wetenswaardigheden ontvangt. Bovendien is het altijd dé gelegenheid kennis te maken met een 

nieuwe leerkracht en collega-ouders en kunt u zelf uw vragen en opmerkingen plaatsen. 

Dit jaar doen we het noodgedwongen anders: u ontvangt binnenkort een informatieboekje waarbij 

we alle informatie schriftelijk geven. Vragen kunt u natuurlijk blijven stellen: daartoe kunt u een 

mailtje sturen dat rechtstreeks gericht is aan de leerkracht(en) van uw kind. 

We vinden het niet fijn dat we dit belangrijke contact met de ouders/verzorgers moeten missen, 

maar hopen dat u begrip heeft voor de bijzondere situatie waarin we verkeren, waardoor deze 

maatregel noodzakelijk is. Voor de bespreking van belangrijke zaken is het mogelijk een afspraak na 

schooltijd te maken. In andere gevallen volgt een ‘echte’ kennismaking waarschijnlijk begin 

november pas, tijdens de LOL-gesprekken. 

 
 

 

Ieder jaar ontvangt u de zogenaamde ‘jaarlijkse bijlage’ van de 

schoolgids. Hierin staat een aantal zaken over de dagelijkse gang 

van zaken in de school en andere dingen die niet in de (meer 

algemene) schoolgids worden genoemd. De jaarlijkse bijlage wordt 

binnenkort via Parro aan alle ouders verzonden. 

Ook het inhoudelijk jaarverslag, met o.a. de financiële 

verantwoording van de uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage 

wordt u binnenkort toegestuurd. 

 

In sommige groepen hebben ouders ervoor gekozen een app-groep aan te maken om elkaar snel 

te kunnen bereiken. Wij hebben hier niets op tegen, maar sommige leerkrachten hebben 

aangegeven hier niet aan deel te willen nemen. De reden hiervoor is dat zij hun prive- 

telefoonnummer liever niet verspreid zien. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 

 

De contacten met de leerkracht van uw kind lopen de komende periode grotendeels via kort 

contact aan de poort, telefonisch en via e-mail of Parro! 

Wilt u er alstublieft rekening mee houden dat onze leerkrachten/medewerkers niet 24/7 

beschikbaar zijn en dat ze mogelijk niet direct kunnen reageren op uw vraag. Waar mogelijk zullen 

leerkrachten via een automatische mail-reply aangeven wanneer ze weer beschikbaar zijn en 

wanneer u een reactie kunt verwachten.  

 

De jaarplanning, met alle activiteiten die we gedurende het gehele schooljaar gepland 

hebben (en voor u van belang zijn), staat één dezer dagen op de website van school: 

www.jenaplan-detandem.nl. 

Houdt u er wel rekening mee dat de planning een dynamisch geheel is en dat deze 

onderhevig is aan wijzigingen en aanvullingen. We doen ons best alle informatie actueel 

te houden en u via de Parro en de nieuwsbrief op de hoogte te houden van belangrijke 

wijzigingen. 

  

 
 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Jantje Beton lotenactie (i.p.v. 

Kinderpostzegelactie). Door mee te doen aan deze lotenverkoop steunen we 

speelprojecten in geheel Nederland. Bovendien komt 50% van de 

opbrengst van door ons verkochte loten ten goede aan onze school! 

Deze opbrengst wordt wederom besteed aan het onderhoud van ons 

speelterrein.  

De actie loopt van 9 t/m 23 september. De loten worden verspreid onder de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 (en van 1/2 op verzoek). We hopen te kunnen rekenen op uw steun!  

Opnieuw is de bestemming van de lotenactie voor de aanschaf en het onderhoud van ons 

buitenspeelmateriaal. Binnenkort wordt er een nieuwe wip geplaatst op het schoolplein! 

 

 

Jantje Beton-actie 

Jaarlijkse bijlage, inhoudelijk jaarverslag en communicatie 

Informatieavonden 

http://www.jenaplan-detandem.nl/


 

 

 

 
 

 

Op verzoek nog even het vakantierooster voor dit schooljaar op herhaling.  

 

Vakanties    

Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 19 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april  
  

Meivakantie 24 april 2021 t/m 9 mei 2021 

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Pinksteren 23 en 24 mei 2021   
 

Zomervakantie 9 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 

 

Het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties is aan strenge regels gebonden. U dient hiervoor 

een speciaal aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de groepsleid(st)er 

van uw kind of bij de directie/administratie. 

Voor informatie over de exacte regels voor verlof kunt u een folder verkrijgen bij de schoolleiding. 

U krijgt via de administratie van school via email een reactie op uw aanvraag. 

Ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn (d.i. wanneer zij 5 jaar worden), stellen 

wij het op prijs als u een verlofaanvraagformulier invult. 

Voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. volstaat het als u de groepsleid(st)er van uw kind 

hierover tijdig inlicht. 

 

 
 
 

In de afgelopen maanden zijn de protocollen voor melding, testen en maatregelen m.b.t. 

Coronaklachten diverse keren bijgesteld. We zetten onderstaand even op een rijtje hoe u (en wij 

ook) moet handelen in geval van Corona-gerelateerde klachten: 

 Blijf thuis bij 1 of meer van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 

moeilijk ademen, temperatuur boven 37.5 graden. 

 Laat u vervolgens zo snel mogelijk testen. Maak een afspraak via coronatest.nl.  

Of bel 0800-1202. 

 In afwachting van de uitslag van de test blijft u thuis, als uw klachten ernstig zijn dienen ook 

uw huisgenoten thuis te blijven in zgn. thuisquarantaine.  

 Als uw huisgenoten ook klachten gaan vertonen moeten ook zij getest worden op Corona. 

 Als de uitslag van de test negatief is, en er dus GEEN Corona is geconstateerd, dan mogen alle 

betrokken personen uit uw thuissituatie weer naar school/werk, mits ze klachtenvrij zijn. 

 

Er zijn veel verschillende situaties en verschillende handelwijzen, 

waarvoor we u verwijzen naar: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona 

 

De checkpunten zoals hierboven beschreven gelden 

voor zowel kinderen als volwassenen.  

Uiteraard geldt bovenstaande ook voor alle 

medewerkers van onze school. Als zij klachten 

ontwikkelen waarbij het vermoeden bestaat dat ze 

gerelateerd zijn aan Corona, dan blijven ook zij thuis.  

Voor de school betekent dit dat er, als er sprake is van 

een leerkracht met milde klachten, er vervanging moet 

worden gezocht. Dit is in de huidige situatie zeer 

moeilijk te organiseren, zodat we dan waarschijnlijk 

moeten besluiten een klas thuis te laten blijven.  

U wordt hiervan direct op de hoogte gesteld. 

Indien er bij een leerkracht (of meerdere leerkrachten) 

sprake is van ernstige klachten, zoals hoge koorts en  

 

Corona-klachten en dan? 

Vakantierooster 

De data voor de studiedagen (gehele dag): 

Vrijdag  21 augustus 2020 

Maandag 19 oktober 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 

 

We zijn heel blij dat alle Tandem-ouders 
zo goed meewerken in de gezamenlijke 
bestrijding van het Corona-virus. Alle 

opgelegde maatregelen en extra 
routines op school worden doorgaans 
zeer goed ontvangen en opgevolgd. 
We voelen ons door u zeer gesteund en 
zijn blij dat u ons hierin vertrouwt! 
Heeft u vragen of opmerkingen dan 

verzoeken we u contact op te nemen 
met school. Dit kan via e-mail 
(directie@jenaplan-detandem.nl) of 
telefonisch (0229-270108).   

 

 

https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona
mailto:directie@jenaplan-detandem.nl


Tijd weeksluiting: 

11.45 – 12.15 uur 
 

 

 

 

ernstige benauwdheid, dan zal mogelijk het besluit volgen door de schoolleiding, gesteund door het 

schoolbestuur, om de gehele school te sluiten. Ook als er nog geen sprake is van een positieve 

Coronatest.  

Dit is een scenario waarvan we hopen dat het zich niet zal voordoen, maar wel u rekening mee 

dient te houden. 

In alle gevallen geldt dat we uiterst zorgvuldig te werk zullen gaan, geen risico’s zullen nemen en 

ondertussen alle gestelde veiligheidsmaatregelen nauwgezet zullen toepassen. 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking! 

 

 
 

 

Natuurlijk zullen er dit schooljaar ook weer weeksluitingen 

plaatsvinden. Deze vinden steeds op vrijdag plaats (maar niet 

iedere vrijdag!) van 11.45 – 12.15 uur. In de nieuwsbrief staat 

steeds bij de weekagenda welke groep er aan de beurt is de weeksluiting 

te organiseren. Helaas zullen vooralsnog ook de weeksluitingen nog 

zonder de steun en het applaus van ouders/verzorgers en andere 

belangstellenden plaatsvinden. Zodra dit weer mag hoort u het direct! 

Ook niet alle groepen wonen steeds de weeksluiting bij, maar dit gebeurt 

beurtelings met 3 groepen. Daarnaast worden ook de broertjes/zusjes van 

optredende groep uitgenodigd de weeksluiting te bezoeken (als ze dat 

wensen). De eerstvolgende weeksluiting in de toneelzaal is op vrijdag  

2 september door de Wombats.  

 

 

Al geruime tijd moeten we juf Yonna Dobber, de juf van de Kookaburra’s, 

missen op school en in de groep. Zij heeft last van klachten die te maken 

hebben met ernstige overbelasting en is 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. 

We missen juf Yonna enorm en zien haar graag snel weer terug op school en 

bij de Kookaburra’s. Ondertussen zijn we heel blij met juf Marijke, die 

gelukkig bereid is de vervanging op zich te nemen. Doordat ze vorig 

schooljaar ook al vervanging in de onderbouw heeft vervuld, kent ze de 

andere juffen en alle Kookaburra’s goed!    

 
 

 

Iedere basisschool krijgt er regelmatig mee te maken: haarluis op school! Ook wij 

ontkomen er niet aan, maar wij hebben verschillende maatregelen genomen om 

haarluis zo veel mogelijk buiten de school te houden. Zo adviseren wij 

ouders/verzorgers een zgn. luizencape te gebruiken, waarin de kinderen hun jas 

(en straks ook sjaal, muts en wanten) kunnen opbergen en aan de kapstok 

hangen. Meisjes met lange haren verzoeken we een staart, vlecht of knot te 

dragen. Verder controleert een kriebelbrigade regelmatig (i.i.g. in de week na alle 

vakanties) alle groepen op haarluis. Indien bij een kind geconstateerd wordt dat hij/zij haarluis 

heeft, wordt zo spoedig mogelijk de ouder/verzorger ingelicht en verzoeken wij deze ouder direct 

met behandeling te starten.  

De ouder/verzorger wordt dus gevraagd het kind hiervoor van school op te komen halen.  

Na behandeling mag het kind uiteraard meteen weer naar school worden gebracht! 

Meestal lukt dit prima, maar mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt er in overleg met de 

ouder/verzorger naar een andere oplossing gezocht.  

 

Over de bestrijdingsmethode van haarluis doen verschillende ideeën de ronde. U kunt hiervoor via 

internet uitgebreide informatie verkrijgen (www.huidinfo.nl/hoofdluis , www.hoofdluizen.nl). 

 

De verantwoordelijkheid voor controle op haarluis en de behandeling/behandelmethode ligt 

overigens bij de ouders. Onze kriebelbrigade is daarbij een extra service van de Tandem! 

 

 

Hoe gaat het met juf Yonna? 

Luizencontrole op school 

Weeksluitingen 

http://www.huidinfo.nl/hoofdluis
http://www.hoofdluizen.nl/


 

 
 

 
 

 

In verband met de geldende wetgeving, zijn we terughoudend in het plaatsen van foto’s van 

activiteiten die op school plaatsvinden via social media zoals Facebook, Instagram en de website 

van school. Soms plaatsen we berichten met foto’s via Parro en op onze website hebben we een 

fotoboek dat u kunt inzien. Binnenkort ontvangen alle aangesloten ouders via Parro het 

wachtwoord behorende bij dit fotoboek. 

Wij willen er met nadruk op wijzen dat verspreiding van dit wachtwoord aan derden niet 

toegestaan is. 

 

 
 

 

En als laatste item in deze lange nieuwsbrief een 

verheugend bericht! 

Onze juf Michelle is op 25 augustus bevallen van een 

prachtige zoon! Zijn naam is Lucas. 

Moeder en kind maken het goed. Met z’n 4-tjes genieten 

ze nu van de eerste dagen in de 

nieuwe gezinssamenstelling.  

Hartelijk gefeliciteerd!  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

In de weekagenda worden alle school-activiteiten opgenomen die de komende tijd plaatsvinden, 

behalve de vaste programma-onderdelen zoals bv. de dinsdaggym. 

 

Donderdag 3 september schoolreis Kowari’s en Dingo’s 

Donderdag  3 september gym voor de Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

Vrijdag 4 september schoolreis Kowari’s en Dingo’s 

Dinsdag 8 september schoolreis Koala’s en Kiwi’s  

 9 t/m 23 sept Jantje Beton lotenactie 

Donderdag 10 september Gym voor de Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Donderdag 10 september Studiemiddag, school gesloten vanaf 12.30 uur 

Vrijdag 11 september Schoolreis Kangoeroes en Wallaby’s 

Dinsdag 15 september Prinsjesdag 

Dinsdag 15 september Schoolreis Kookaburra’s en Wombats 

Donderdag 17 september Gym voor de Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

  

 

Gezinsuitbreiding! 

Fotoboek op website 

Weekagenda 

Fijn weekend en tot 

maandag allemaal ! 


