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Aan de ouders/verzorgers van   

Jenaplanschool de Tandem 

  

Hoorn, 26 augustus 2022,  

  

Betreft: Start van het schooljaar 2022-2023  

  

  

Beste ouders/verzorgers,  

  

Hoera, we gaan weer beginnen! Maandag 29 augustus om 8.30 uur stipt begint het nieuwe 

schooljaar voor iedereen! 

Na een lange, fijne zomervakantie zijn alle medewerkers van Jenaplanschool de Tandem in 

deze week met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar begonnen. Vóór de vakantie 

waren we daar natuurlijk ook al mee bezig, maar deze week wordt alles in gereedheid 

gebracht voor de terugkomst van alle Tandem-kinderen op school. Alle tafels en 

stoelen staan na een grondige schoonmaakbeurt weer op hun plek en de werkboeken, 

schriften, potloden, pennen en alles wat we de eerste dagen verder nodig 

hebben, liggen klaar om gebruikt te worden.  

Kom maar op, we zijn er klaar voor!  

We hopen dat de kinderen en u ook van een aantal geweldige vakantieweken 

hebben genoten, lekker zijn uitgerust en met enthousiasme weer aan de slag kunnen.   

  

Voor we echter van start staan willen we u over een aantal zaken informeren. Het zijn 

meest praktische zaken om een goede start te kunnen maken.  

Vooralsnog hebben we GEEN bericht ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap over eventuele Corona-maatregelen. Wel hebben we een algemeen 

handelingsplan klaarliggen waar we meteen naar kunnen overschakelen als er sprake is 

van oplopende Corona-besmettingen en maatregelen die dan genomen dienen te worden. 

Op dit moment kunnen we gelukkig zonder maatregelen van start!  

De algemene hygiëne-maatregelen blijven van kracht: handen wassen, niezen in 

de elleboog, zoveel mogelijk afstand houden van elkaar en goede ventilatie in alle 

schoolruimten. 

Vanwege deze ventilatie kan het, afhankelijk van de weersomstandigheden, fris worden in 

school. Geef uw kind daarom een extra trui/vest mee naar school, als het wat kouder 

wordt. 

 

Hoe ziet de formatie eruit m.i.v. maandag 29 augustus? 

Vóór de zomervakantie waren er nog wat onduidelijkheden over de exacte invulling van het 

formatieplan. Onderstaand het huidige overzicht. We zijn blij dat het plaatje compleet is, 

ondanks het enorme landelijke tekort aan leerkrachten in het onderwijs.  

 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Kookaburra’s ochtend Elvera Elvera Elvera Elvera Elvera 

 middag  Elvera  Elvera  

Groep 1/2 Wombats ochtend Claudia Melanie Melanie Melanie Melanie 

 middag  Melanie  Melanie  

Groep 3/4 Koala’s ochtend Anet Evan Evan Anet Anet 
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 middag Anet Evan  Anet Anet 

Groep 3/4 Kiwi’s ochtend Marjolein Marjolein Caroline Caroline Caroline 

 middag Marjolein Marjolein  Caroline Caroline 

Groep 5/6 Kangoeroes ochtend Greet Greet Greet Lotte Lotte 

 middag Greet Greet  Lotte Lotte 

Groep 5/6 Wallaby’s ochtend Lotte/Silvia Safia Safia Safia Safia 

 middag Lotte/Silvia Safia  Safia Safia 

Groep 7/8 Dingo’s ochtend Karen Karen Karen/Ellen Ellen Ellen 

 middag Karen Karen  Ellen Ellen 

Groep 7/8 Kowari’s ochtend Evan Angela Angela Angela Angela 

 middag Evan Angela  Angela Angela 

 

Zoals u kunt zien zijn er t.o.v. het afgelopen schooljaar wat veranderingen en wisselingen 

in de organisatie. 

Juf Caroline is gedeeltelijk hersteld en keert terug bij de Kiwi’s. Zolang dat nodig is zal ze 

ondersteuning ontvangen van Claudia en Marjolein.  

Ook juf Melanie is gelukkig weer terug en zal haar werkzaamheden weer hervatten bij de 

Wombats. Welkom terug Caroline en Melanie!  

 

Er zal komend schooljaar door verschillende mensen algemene groepsondersteuning 

worden geboden in alle groepen: 

Annemiek (SKH) bij de beide kleutergroepen 

Claudia en Daisy (SKH) bij de Kiwi’s en Koala’s 

Jordy* bij de Wallaby’s 

Tamara (SKH) bij de Kangoeroes 

Paula* bij de Kowari’s 

Bianca bij de Dingo’s 

 

* Dit zijn nieuwe medewerkers die zich binnenkort in de nieuwsbrief aan u voor zullen 

stellen. 

 

Er wordt ook dit jaar nog op detacherings- en projectbasis ondersteuning geboden om 

onderwijsachterstanden en/of -vertragingen die tijdens de Corona-schoolsluiting zijn 

ontstaan in te halen. Deze ondersteuning wordt geboden door de medewerkers van SKH en 

door juf Silvia. 

 

Net zoals vorig schooljaar beschikken we over een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor 

de gymlessen op dinsdag en donderdag in sporthal de Kers en op school. Meester Lars 

verzorgt deze lessen. 

 

Verder zullen ook onze vaste ambulante medewerkers weer in school te vinden zijn: 

Directie: Ids (alle werkdagen) 

Management assistent: Alette (dinsdag en vrijdag) 

Intern begeleider:  Annemiek (maandag, dinsdag en donderdag) 

 

Start en einde van de schooldag 

De eerste bel gaat om 8.20 uur. Vanaf dat moment stellen wij de school open en  

ontvangen wij alle Tandemkinderen op school. Om 8.30 uur gaat er een 2e bel als teken dat 

de lesdag begonnen is.  

 

Kleuters:  

In tegenstelling tot vorig schooljaar ontvangen we de Kookaburra’s en Wombats nu bij de 

deur van de klas vanaf 8.20 uur, als de 1e bel gegaan is. U neemt afscheid van uw kind op 

de gang en uw kind loopt de klas in. Voor uw kind ligt een werkje klaar waar het 

zelfstandig mee aan de slag kan. Zo hopen we de schooldag vlot en efficiënt te kunnen 

starten. Om het overzicht te houden willen we u vragen om écht afscheid te nemen in de 

gang en niet mee de klas in te komen.  

We willen u vragen deze veranderde ontvangst op school alvast met uw kind te bespreken, 

zodat hij/zij maandag niet voor verrassingen komt te staan.  

Aan het einde van de schooldag willen we u vragen om buiten de kleuterpoort (bij het 

grasveld) op uw kind te wachten. De leerkrachten lopen met de kinderen naar het hek en 

doen daar de overdracht naar de ouders/verzorgers.  
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Wilt u deze informatie ook delen met de oppas, opa/oma om onduidelijkheid te 

voorkomen?  

 

Kiwi’s en Koala’s: 

De leerkrachten ontvangen de kinderen ’s morgens om 8.20 uur bij de poort aan de 

kleuterzijde van school.  

Aan het einde van de schooldag begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten tot aan 

dezelfde poort. Dit is ongewijzigd t.o.v. vorig schooljaar. 

 

Wallaby’s, Kangoeroes, Dingo’s en Kowari’s: 

Als om 8.20 uur de 1e bel gaat worden de kinderen door de leerkrachten ontvangen bij de 

poort die gesitueerd is bij de grote fietsenstalling. De Wallaby’s en Kangoeroes verzamelen 

op een afgesproken punt en worden door de leerkracht begeleid naar de klas. 

De Dingo’s en Kowari’s gaan zelfstandig de school binnen.  

Aan het einde van de schooldag verlaten de kinderen zelfstandig de school.  

Dit is ongewijzigd t.o.v. vorig schooljaar.    

 

Schoolactiviteiten  

De planning voor het gehele schooljaar is gemaakt. U ontvangt van ons binnenkort een 

overzicht. We hopen dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op ouderhulp bij 

verschillende leuke activiteiten, zoals de creamiddagen, de vieringen (KBW, Sinterklaas, 

Kerst), de sportevenementen, de schoolreizen, de excursies en nog veel meer...  

 

Interesse en beschikbaarheid van ouders/verzorgers 

Leuk dat u steeds zo betrokken bent bij al onze activiteiten! Om één en ander nog beter af 

te stemmen en overzicht te krijgen waar uw interesses liggen en wanneer we eventueel 

een beroep op uw ouderhulp kunnen doen, ontvangt u in de eerste schoolweek een 

formulier waarop u dit aan kunt geven. 

De formulieren worden door de leerkrachten bewaard en geraadpleegd bij de planning van 

activiteiten zoals hierboven beschreven. 

 

Op de eerste vrijdag staat al een activiteit gepland; op vrijdag 2 september vindt (zoals 

ieder jaar) de eerste studiedag voor het Tandem-team gepland. Op deze dag zijn alle 

Tandem-kinderen vrij!  

 

Informatievoorziening  

U wordt steeds op verschillende manieren geïnformeerd over alle schoolzaken. Dat kan zijn 

via een brief, via onze nieuwsbrief die regelmatig verschijnt en/of via PARRO. Voor al uw 

vragen zijn we bereikbaar via e-mail of telefonisch. Ons ’s morgens aanspreken bij één van 

de poorten of in de klas voor een korte mededeling is uiteraard ook mogelijk!  

Ook de informatie-/kennismakingsbijeenkomsten per klas staan in de planning. U ontvangt 

hier zeer binnenkort een uitnodiging voor. 

 

Gym op dinsdag en donderdag 

Op dinsdag 30 augustus vinden de eerste gymlessen direct al plaats. Voor de kinderen uit 

groep 3 t/m 8 is dit in sporthal de Kers.  
Wilt u voor de gymlessen de kinderen meegeven: gymkleding, gymschoenen met witte, 

rubber, antislipzool. Ook sokken maken deel uit van de gymuitrusting. De meeste 

kinderen dragen die nu nog niet omdat ze slippers of sandalen dragen. Even een stel 

sokken in de gymtas dus! 

Tijdens de gymles worden sieraden afgedaan en lange haren met een elastiekje 

bijeengehouden. 

 

Vakantierooster 2022-2023  

Het rooster voor de vakanties en overige vrije dagen treft u in de bijlage aan. 

Het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties is aan strenge regels gebonden. Een 

speciaal aanvraagformulier dient hiervoor ingevuld te worden. Dit formulier kunt u 

verkrijgen bij de leerkracht 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 altijd (schriftelijk of via e-mail) een reactie op uw 

aanvraag. 
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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. 

 

Kriebels 

Helaas worden we er nog steeds regelmatig mee geconfronteerd: hoofdluis! 

Wilt u uw kind voor aanvang van het seizoen nog even nauwgezet controleren en het 

melden op school indien er sprake is van hoofdluis en/of neten bij uw kind? 

Via internet kunt u zelf eenvoudig informatie inwinnen over dit onderwerp. 

Op school wordt er door onze speciale kriebelbrigade na iedere vakantie per klas 

gecontroleerd op hoofdluis. 

We zijn op zoek naar ouders die deel willen uitmaken van de kriebelbrigade. Aanmelding 

kan via de leerkracht van uw kind. 
 

Jaarlijkse bijlage 2022-2023 

De jaarlijkse bijlage, behorende bij de schoolgids, wordt u volgende week toegestuurd. 

De schoolgids wordt gepubliceerd via de website van onze school: www.jenaplan-

detandem.nl. Vanaf eind volgende week is de website van school weer volledig actueel en 

treft u daar ook het vakantierooster, de jaarlijkse bijlage en de jaarplanning aan.  

 

Tot slot  

We kijken er enorm naar uit de kinderen en u weer te ontmoeten en alle 

vakantieverhalen te horen. Daarnaast willen we weer graag aan de slag en hopen we dat 

we een leerzaam, leuk en succesvol schooljaar tegemoet gaan. Tot maandag 29 augustus!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Ids de Haan 

Directeur/bestuurder 
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