Let op!
Dinsdag 24 september
studiemiddag. De school is
vanaf 12.30 uur gesloten!

Nieuwsbrief nr. 1, 6 september 2019

Welkom op school!
De eerste schoolweken zitten erop! We willen iedereen hartelijk
welkom heten terug op school. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn!
We hopen dat jullie allemaal een heel fijne vakantie hebben gehad en
uitgerust weer aan jullie (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.
We zijn het jaar spetterend begonnen met direct al een geweldig
waterfeest, waar de brandweer fijn aan meegewerkt heeft!
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.

Nieuwe leerlingen
Aan het begin van het schooljaar stroomt er meteen 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 hectische laatste weken van het vorige
schooljaar zijn ingestroomd willen we bij deze ook van harte welkom
Ook de ouders van al deze kinderen heten we van harte welkom!

Schooltijden
4-jarigen
ma t/m vrij:
Om 8.20 uur luidt er een eerste bel als teken dat de
in groep 1/2
8.30 uur- 12.30
schooldeur geopend wordt. De groepsleid(st)ers van de
groepen 1/2 zijn vanaf 8.20 uur ook in de klas. De
ma,wo,vr:
5- en 6-jarigen
8.30 uur- 12.30
groepsleid(st)ers van de overige groepen zijn vanaf 8.25
in groep 1/2
di en do:
uur in de klas. Om 8.30 uur luidt de tweede bel als teken
8.30 uur- 14.30
dat de lessen beginnen.
Het is de bedoeling, dat de ouders het
ma,di,do,vr:
8.30 uur- 14.30
schoolgebouw dan verlaten hebben.
Groep 3 t/m 8
wo:
Aan het einde van de schooldag worden de kinderen uit
8.30 uur- 12.30
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. U kunt uw kind dus buiten opwachten.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar buiten.

Gym voor alle groepen
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.

Gym op dinsdag en
donderdag

uur
uur
uur
uur
uur

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
do. 12 september
gymmen. Dit wordt ruim van tevoren in de klas en in de nieuwsbrief
gymmen de Kiwi’s,
gemeld. De donderdaggym wordt ook door Sylvia verzorgd.
Koala’s en de
Ook de kleuters hebben iedere donderdag gym in het gymlokaal op
school o.l.v. Sylvia.
Kangoeroes

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

Schoolreisjes
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 e-mail info ontvangen over de
schoolreisdata en bestemmingen.
Onderstaand sommen we het nog even op!

De betaling van de contributie voor de
Oudervereniging, de Vrijwillige
Ouderbijdrage en de Schoolreiskosten vindt in
1x plaats. Hierover hebben alle ouders via email informatie ontvangen op 10 augutus j.l.
Betalingen via:
reknr. NL87 INGB 0000 7340 05, t.n.v.
AB basisschool de Tandem onder vermelding
van de naam van uw kind(eren).

De kinderen uit groep 1/2 dit jaar op dinsdag 10 september op schoolreis naar de Holle Bolle
Boom en Blanckendaell.
De kinderen uit groep 3/4 gaan naar Artis in Amsterdam op donderdag 19 september.
De groepen 5/6 gaan op vrijdag 6 september naar Speelpark de Swaan in Langedijk.
De groepen 7/8 gaan op donderdag 12 september naar het Streekbos in Bovenkarspel en op
vrijdag 13 september naar de Efteling in Kaatsheuvel.
We wensen alle kinderen (en begeleiders) heel veel plezier!

Informatieavonden
Zoals elk schooljaar worden in de eerste weken informatieavonden georganiseerd. Op deze avond
wordt per stamgroep informatie verstrekt over o.a. het programma van het komende schooljaar, de
lesmethoden die we gebruiken en de algemene huisregels van school. Uiteraard is er tijdens deze
avond ook gelegenheid vragen te stellen.
Tijdens de informatie-avond wordt ook geïnformeerd bij de ouders of iemand zich kandidaat wil
stellen voor het zgn. stamgroepouderschap. Deze ouder is intermediair tussen de
groepsleid(st)er/team en de ouders van de groep en wordt ook ingeschakeld bij vieringen en andere
activiteiten waarbij ouderhulp gewenst is (dit houdt niet in dat u altijd zélf hulp moet bieden, u kunt
ook collega-ouders vragen). We hopen natuurlijk dat voldoende kandidaten zich aanmelden voor
deze belangrijke functie in de school!
De verschillende data van de informatie-avonden worden bij de klas gepubliceerd.

Jaarlijkse bijlage, inhoudelijk jaarverslag en communicatie
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 schoolgids
worden genoemd. Ze wordt binnenkort via e-mail aan alle ouders verzonden.
Ook het inhoudelijk jaarverslag, met o.a. de financiele verantwoording van de uitgaven van de
vrijwillige ouderbijdrage wordt u binnenkort via e-mail 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 privetelefoonnummer liever niet verspreid zien. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

Bridge op de Tandem
U heeft vanmorgen in het NHD een artikel kunnen lezen over Bridgen voor
de jeugd. In het artikel werd aangehaald dat Bridgen een sport is waarvan
wordt gedacht dat die alleen door oude mensen wordt beoefend. Dat is
misschien waar, maar de laatste jaren wordt er veel aan gedaan ook de
jeugd hiervoor te enthousiasmeren.
In het hele land staan jeugd-bridge-clubs op en ook in Hoorn worden er
vanaf deze maand speciale jeugd-bridgelessen aangeboden.
Op de Tandem zijn de afgelopen 2 weken voor de Kowari’s en Dingo’s speciale workshops gegeven
door de plaatselijke bridgeclub om te polsen of er bij onze jeugd belangstelling voor bridgen is.
Er kan gesteld worden dat onze bovenbouwers enorm enthousiast waren en een potje bridge wel
zagen zitten!
Maar liefst 24 kinderen wilden zich aanmelden voor een speciale bridge-cursus op school!
Binnenkort zullen deze kinderen een uitnodiging ontvangen voor de eerste les.
Deze lessen vinden op school plaats steeds op woensdag van 12.00 – 13.00 uur en zijn kosteloos.
Inschrijving is uiteraard alleen voor Tandemkinderen.

Vakantierooster
Op verzoek nog even het vakantierooster voor dit schooljaar op herhaling.
De school is op deze dagen geheel of vanaf 12.30 uur gesloten.
Vakanties 2019-2020
Begin schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 26 augustus 2019
Ma 21 oktober t/m vr 25 oktober 2019
Vr 20 december 2019 v.a. 12.30 uur t/m vr 3 januari 2020
Vr 14 februari t/m ma 24 februari 2020
Vr 10 april t/m ma 13 april 2020
Ma 27 april t/m vr 8 mei 2020 (incl. Koningsdag)
Do 21 mei en vr 22 mei 2020
Ma 1 juni 2020
Vr 3 juli t/m vr 16 augustus 2020

Overige vrije dagen
Studiemiddag 4x (v.a. 12.30 uur)
Studie/groepsplandagen (hele dag)
Sinterklaasviering

Di 24 sept, do 21 nov, di 11 febr en do 16 apr
Vr 30 augustus 2019
Do 5 december 2019 vanaf 12.30 uur

Middag na
Sinterklaasfeest
is ook vrij!

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 altijd schriftelijk 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.

Jantje Beton-actie
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 11 t/m 25 september. De loten worden verspreid onder de kinderen van de
groepen 3 t/m 8 (en van 1/2 op verzoek). We rekenen op uw steun!
Vorig schooljaar was de bestemming van de lotenactie voor de aanschaf van buitenspeelmateriaal,
dat geleverd werd in 2 prachtige rolcontainers. Alle Tandemkinderen hebben hier al geruime tijd
met veel plezier mee kunnen spelen.

Weeksluitingen
Tijd weeksluiting:
11.45 – 12.15 uur

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. Ouders van deze groep zijn van harte welkom tijdens de
weeksluiting. We vinden het erg gezellig als er ook jongere
broertjes/zusjes mee komen kijken naar hun grote broer of zus, maar wilt
u er alstublieft voor zorgen dat zij de weeksluiting niet verstoren… Het
gebruik van de gymtoestellen in het speellokaal tijdens de weeksluiting is
i.v.m. de veiligheid niet toegestaan.
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 27 september door de Kangoeroes.

Juf Yonna jubileert!
Juf Yonna werkt 25 jaar in het onderwijs. De kleuters hebben een
prachtig kunstwerk voor haar gemaakt, dat heeft ze vorige week
tijdens de studiedag gekregen. Na de studiedag zijn we gezellig
met het team uit eten geweest. Feestelijke afsluiting van de eerste
schoolweek.

Luizencontrole op school
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!

Oproepjes
Verschoonkleding
Voor het komende schooljaar hebben wij onze stapel reservekleding doorgenomen. We missen
vooral: sokken en maillots. Ook een aantal spijker/joggingbroeken in een grotere maat groep 3
en 4 (146-152) is handig om de voorraad aan te vullen. Mocht u nog iets hebben liggen dan kunt u
ons er blij mee maken.
Speelgoed
In de komende weken gaan we hopelijk genieten van een heerlijke nazomer. Kleuters spelen dan
graag buiten, spel is een heel belangrijk element in hun ontwikkeling. We zijn altijd weer op zoek
naar spelmateriaal, want het slijt, gaat kapot. Soms ligt er thuis op zolder of in de schuur

speelgoed, omdat de kinderen er uit gegroeid zijn of erop uitgekeken zijn. Wij zouden dit
speelgoed nog heel goed kunnen gebruiken. Denk aan:
-grote plastic kiepauto’s en vrachtwagens, geeft niets als ze verkleurd zijn
-dinosaurussen in alle vormen en maten
-kleine plastic stoeltjes
-poppenwagens en babypoppen
-oude gordijnen om hutten mee te bouwen
-oude pannen, vergieten, koekenpannen en pollepels
-kleine autootjes, vliegtuigen enz.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema is: Reis mee”.
Op vrijdag 11 oktober vindt de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats. Dit doen we o.a.:
met een boekenmarkt in de toneelzaal. We verkopen oude boeken van school, dat zijn boeken uit
de bieb en boeken van niet meer gebruikte leesmethodes. U kunt dus voor een leuk bedrag boeken
kopen en wij kopen van dat geld weer nieuwe boeken voor onze bieb.
Mocht u thuis nog boeken hebben liggen die u aan
school wilt doneren voor de verkoop (mits in goede
staat uiteraard) dan zijn deze ook welkom! We gaan
de kinderen actief betrekken bij de aanschaf van de
nieuwe boeken, met de vraag “Welk boek wil je
graag lezen.”
Voor de opslag van deze boeken zoeken we nog lege
bananendozen, dus mocht iemand die tijdens het
boodschappen doen zien liggen, neem er een voor
ons mee.
Boeken kunnen worden afgegeven bij de leerkracht
van uw kind of in de toneelzaal.

Fotoboek op website
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. Vandaag 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.

Weekagenda
In de weekagenda worden alle school-activiteiten opgenomen die de komende tijd plaatsvinden,
behalve de vaste programma-onderdelen zoals bv. de dinsdaggym.
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

10
11
12
12
13
17
19
19

september
t/m 25 sept
september
september
september
september
september
september

schoolreis Kookaburra’s en Wombats
Jantje Beton lotenactie
Gym voor Kiwi’s, Koala’s en Kangoeroes
schoolreis Kowari’s en Dingo’s
schoolreis Kowari’s en Dingo’s
Prinsjesdag
schoolreis Koala’s en Kiwi’s
Gym voor de Dingo’s, Wallaby’s en Kowari’s

