
 

 

Nieuwsbrief nr. 10, 7 juli 2020 

 
 

Afgelopen vrijdag sloten we officieel het schooljaar 2019-2020 af. De teamleden van de Tandem 

hebben die dag op school de laatste vergadering gehad, de laatste dingetjes opgeruimd en de 

laatste zaken besproken. Vroeg in de middag hebben we elkaar een fijne vakantie gewenst en 

hebben we de deuren gesloten! Tot maandag 17 augustus om 8.30 uur sharp! 

 

In deze nieuwsbrief nog even een korte terugblik op de afgelopen week en de laatste 

informatievoorziening.  

 

 
 

De laatste momenten van de groep 8-ers op 

Jenaplanschool de Tandem waren op woensdag 1 juli! 

We veegden ze de klas en de school uit! / wezen ze de deur! / duwden ze door 

de poort en zwaaiden ze vriendelijk uit! Het was weer een waar spektakel, 

waarvoor sommige enthousiaste ouders de moeite hadden genomen buiten de 

poort aan deel te nemen. Fijn dat u zo betrokken bent! Tot ziens groep 8-ers!  

 

 
 

Op woensdag 1 juli hebben we afscheid genomen van 26 groep 

8-ers. Voor een beperkt gezelschap werd de traditionele 

musical opgevoerd en hebben we daarna samen buiten 

geproost op een succesvolle toekomst voor deze jonge 

mensen. We werden prima voorzien van een drankje en hapje 

door 2 ouders van onze oudervereniging, waarvoor onze 

hartelijke dank! Onze groep 8-ers zwermen uit naar 

verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. We wensen 

ze daar héél veel succes. En als ze straks op hun nieuwe 

school even niet meer weten wat een “koppelwerkwoord” is en 

hoe ze moeten vermenigvuldigen met breuken enzo… mogen 

ze het best nog even komen vragen hoor! 

Omdat de musical niet voor de hele school opgevoerd kon 

worden was door Frank de Vries (man van juf Michelle) van 

tevoren een opname van de totale musical gemaakt. Deze kon 

in de klassen vertoond worden, maar kan ook door de groep 8-ers en hun ouders als herinnering 

nog eens terug gekeken worden.  

 

 
 

 

Op de laatste dag voor de zomervakantie werden de lokalen 

opgeruimd en werden alle tafels, stoelen, kasten, etc schoongemaakt 

en evt. opgestapeld (dan kan de schoonmaker overal goed bij). Ook 

kregen de kinderen al hun werkjes/volle schriften mee naar huis. 

De hele week werden ouders al gevraagd een spel of iets anders mee 

naar huis te nemen om schoon te maken en ook op school gingen 

ladingen legoblokjes de wasmachine in om heerlijk fris en schoon er  

weer uit te komen. We willen alle vrijwilligers hartelijk danken voor 

hun bijdrage hieraan! 

 

 

 

 

 

Start zomervakantie! 

Woensdag 1 juli: afscheid groep 8 

Woensdag 1 juli: Musical!  

Donderdag 2 juli: OPRUIMDAG 



 

 

 
 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer door-

lezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer  

voorkomt een terugval van het lees‐niveau.    

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervaka

ntie en biedt e‐books voor hethele gezin. De app is te downloaden in de

App Store en Google Play Store en is een zomercadeautjevan de Biblio-

theek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augus-

tus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van vele e‐books.  

Informatie vindt u op www.vakantiebieb.nl.  

 

 
 

Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 nog een keer op herhaling 

Wij willen u vriendelijk, doch dringend verzoeken bij het maken van uw vakantieplannen 

rekening te houden met dit rooster. Voor de duidelijkheid wijzen we u erop dat, zodra uw kind 

leerplichtig is (v.a. 5 jaar), er een wettelijke regelgeving is voor het verlenen van extra verlof 

buiten de schoolvakanties. Extra verlof wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegekend! Ook 

voor 4-jarigen hanteren wij een verlofaanvraagprocedure omdat wij deze groep schoolgaande 

kinderen óók serieus nemen. Voor meer informatie over verlof buiten de schoolvakanties kunt u 

informatie opvragen bij de directie. 

 
Vrije dagen  

Studiemiddag 4x (v.a. 12.30 uur) 2020: 10 sept, 27 okt, 2021: 9 febr, 15 apr. 

Studie/groepsplandagen (hele dag) 2020: 21 aug, 19 okt., 2021: 1 mrt  

Sinterklaasviering vr 4 december 2020 vanaf 12.30 uur 

 

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 

 

 
 

In 2020 geen Zomerspelen zoals we gewend zijn, maar toch is er de 

hele zomer genoeg te doen voor kinderen! Onder de naam Zomer in 

Hoorn hebben Stichting Netwerk en Team Sport van de gemeente 

Hoorn samen met verenigingen en organisaties in Hoorn de handen 

ineen geslagen voor een zomer lang sportieve en creatieve activiteiten. 

Het overzicht van alle activiteiten kunt u vinden 

op www.sportencultuurhoorn.nl. Bij sportieve activiteiten hebben 

kinderen onder meer de keuze uit streetdance/hiphop, voetbal, hockey, 

freerunning, ballet/moderne dans, turnen, korfbal, duiken, kickboksen, 

dansen, bmx’en, suppen, lasergamen, capoeira en mountainbiken.  

Ook zijn er veel culturele activiteiten op het gebied van zingen, gitaar 

of percussie, koken/bakken, (strip)tekenen, schilderen, etsen, film, 

naaien, haar en make-up, werken met speksteen of linoleum, techniek en taal. 

Geen reden om je te vervelen dus deze zomer!  
 

 
 

 

 

 

Zomer in Hoorn 

Bestrijd de zomer(lees)dip! 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Noteert u ook de 

studiemiddagen in 

uw agenda? 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.sportencultuurhoorn.nl/


 

  

 
 

Het is voor ons onmogelijk alle ouders die het afgelopen jaar op verschillende manieren geholpen 

hebben bij activiteiten en tijdens het onderwijs op afstand thuis persoonlijk te bedanken. We 

hebben er daarom voor gekozen alle ouders te verrassen met een presentje. Omdat we in het 

afgelopen schooljaar de laatste periode enorm beperkt zijn geweest in onze activiteiten en het 

bezoek van de schoolfotograaf ook afgeblazen moest worden, hebben we onlangs Corina Smith 

Fotografie bereid gevonden van alle groepen een leuke groepsfoto te maken! Afgelopen donderdag 

hebben alle kinderen deze groepsfoto in een vrolijk versierd envelopje mee naar huis gekregen. 

Tóch nog een groepsherinnering aan dit bewogen schooljaar! 

 

 
 

Vanaf de sluiting van de scholen in maart hebben ouders en 

leerkrachten veel gebruik gemaakt van ZOOM, Parro, Whatsapp en  

e-mail om in contact te blijven met elkaar. We zijn enorm blij dat al 

deze communicatiemiddelen bestaan en dat we daar gebruik van 

kunnen maken: wanneer we maar willen, op ieder moment. Soms wekt 

het echter verwachtingen bij gebruikers: we zijn er met z’n allen zo aan 

gewend dat er bv. via Whatsapp snel een reactie komt, dat we deze snelle reactie ook min of meer 

verwachten.  

Sommige ouders hebben via bovenstaande communicatiemiddelen een weg gevonden om hun 

vragen en opmerkingen m.b.t. kleine en grote zaken met leerkrachten te bespreken: van 

ziekmelding of melding doktersbezoek tot rapportbespreking…  

Deze vorm van communicatie heeft helaas voor niet haalbare verwachtingen gezorgd bij sommige 

ouders. Uiteraard blijft het mogelijk de leerkracht van uw kind via e-mail te benaderen, maar 

beperkt u zich hierbij alstublieft tot de noodzakelijke momenten en zaken. Zo meldt u uw kind nog 

steeds liefst telefonisch af tussen 8.00 en 8.15 uur en maakt u bij voorkeur een afspraak voor het 

bespreken van schoolresultaten, persoonlijke omstandigheden etc. Soms is een leerkracht niet in 

staat op zeer korte termijn te reageren (’s avonds en in het weekend bijvoorbeeld). U ontvangt 

dan een automatisch reply-mailtje, waarin wordt aangegeven wanneer de leerkracht weer 

beschikbaar is. Zo houden we de communicatie overzichtelijk en transparant en weet iedereen 

waar hij/zij aan toe is. 

Ontzettend bedankt voor uw begrip en medewerking! 

 

 
 

Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van  

2 collega’s: juf Saskia van de Wallaby’s heeft een nieuwe baan 

aangenomen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Purmerend. 

Ook juf Denise bij de Kookaburra’s zien we het volgende schooljaar 

niet terug. Zij zet haar carriere voort op een andere school in Hoorn. 

De afgelopen week hebben de kinderen, ouders en ook wij als team 

onze waardering voor beide leerkrachten uitgesproken en afscheid 

genomen met een passend cadeau! 

Veel succes met jullie nieuwe baan juf Saskia en juf Denise!  
 

 
 

De schoolreizen voor alle groepen zijn grotendeels al geregeld. De data en bestemmingen zijn 

bekend en gereserveerd. Natuurlijk is het even afwachten hoe de situatie rondom de Corona-

maatregelen zich ontwikkelen de komende weken, maar vooralsnog kunnen wij u het volgende 

melden: 
Groep  Datum Bestemming 

Kookaburra’s en Wombats Dinsdag 15 september 2020 Sprookjes Wonderland in Enkhuizen 

Kiwi’s en Koala’s Dinsdag 8 september 2020 Linneaushof  in Bennebroek 

Wallaby’s en Kangoeroes Vrijdag 11 september 2020 Woeste Westen in Amsterdam 

Dingo’s en Kowari’s Donderdag 3 september 2020 
Vrijdag 4 september 2020 

Bestemming nog onbekend 
Efteling in Kaatsheuvel 

 

De kosten voor de schoolreizen dienen vooraf betaald te zijn. Deze week ontvangen alle ouders 

een verzoek tot betaling. Betalingen in termijnen is mogelijk.  

 

 

Schoolreizen 2020 

E-mail verkeer met leerkrachten 

Afscheid juf Saskia en juf Denise 

Bedankje voor hulp-ouders 



 

 

 

 

 
 

Het planbord voor het schooljaar 2020-2021 is grotendeels al gevuld. Het staat boordevol 

activiteiten, zoals lesschema’s, ouderbijeenkomsten, toets-perioden, excursies en nog veel meer. 

Ook de schoolreizen voor het komende schooljaar staan ingepland. Zoals u weet vinden deze 

steeds aan de start van het schooljaar plaats. Dit doen we om de groepsvorming en kennismaking 

goed te laten verlopen. Alle groepen zullen een dagje met elkaar optrekken en genieten van 

gezamenlijke activiteiten. Uiteraard brengen deze schoolreizen kosten met zich mee. Komende 

week ontvangt u via Parro een verzoek tot betaling van deze kosten.  

Samen met dit betalingsverzoek ontvangt u een verzoek tot betaling van de jaarlijkse contributie 

van de Oudervereniging en de Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB).  

De contributie van de oudervereniging wordt besteed aan activiteiten als de grote vieringen zoals 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, de eindweek-activiteiten en speciale evenementen. Voor de besteding 

van de VOB wordt ieder jaar een begroting opgesteld, die wordt goedgekeurd door de MR. U moet 

hierbij denken aan kosten voor excursies, speciale projecten, extra leermiddelen, 

sportevenementen, vieringen, bibliotheek, Crea, etc. Afgelopen jaar zijn een paar activiteiten uit 

ons lesprogramma, die bekostigd zouden worden uit de VOB, geannuleerd of doorgeschoven naar 

het komende schooljaar. Het betreft hier slechts een heel klein bedrag, zodat het bestuur van 

STABO Hoorn en de MR besloten hebben geen geld terug te storten. Indien u een verzoek tot 

teruggave wilt indienen kunt u dat doen via het volgende mailadres: administratie@jenaplan-

detandem.nl. Houd u er rekening mee dat het i.v.m. de zomervakantie enige tijd kan duren 

voordat u een reactie krijgt. 

 

 
 

Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief is er over de organisatie van ons onderwijs voor de eerste 

weken van het schooljaar nog veel onzekerheid. Vooralsnog zijn er geen signalen dat het onderwijs 

en de maatregelen i.v.m. het Corona-virus verder versoepeld zullen worden. 

Wij zullen u in de laatste vakantieweek, via een brief die via Parro verstuurd zal worden, berichten 

over eventuele wijzigingen of aanvullingen. Er wordt een overzicht gegeven van de dan geldende 

maatregelen waar u rekening mee dient te houden. 

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het misschien voor ouders nog steeds niet mogelijk zal zijn 

het schoolterrein of de school te betreden. 

 

 
 

Maandag 17 augustus Eerste schooldag na de zomervakantie! 

Vrijdag 21 augustus Studiedag team. Let op: Alle kinderen zijn dan vrij! 

  

 

Informatie over organisatie in de eerste schoolweken 

Vrijwillige Ouderbijdrage en schoolreisgeld 

Weekagenda 

We wensen iedereen een héle fijne zomervakantie, met veel zon en plezier! 
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