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Als ouder op Jenaplanschool de Tandem bent u ook 

lid van onze oudervereniging; de club ouders die op 

geheel vrijwillige basis een grote bijdrage levert aan 

verschillende activiteiten die door het jaar heen 

georganiseerd worden op school. Vaak gaat het hier 

om de grote seizoensfeesten als de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, maar ook wordt er een 

bijdrage geleverd aan de kleinere evenementen. De vereniging heeft een eigen bestuur, dat als 

volgt is samengesteld: 

Voorzitter Cindy van Schouten 

Penningmeester:  Inge Janssen 

Secretaris:  

Algemene leden:  Marilyn Bruijn, Lisa van Wilgen, Karen van 

Doesburg, Xaviera van Schaik, Alex de Wit, Suzanne Hoffer 

 

 
 

De herfstvakantie is in zicht en dat betekent dat kinderen van 4 tot en 

met 12 jaar weer gratis kunnen meedoen aan de Vakantie Spelen 

Hoorn!  

Op verschillende data kunnen kinderen van 11.00 tot 15.00 uur 

jongleren, balanceren, maskers maken, voetballen, schminken etc. 

Kijk op de flyer voor de data en locaties!  
 

 
 

 

Onze kleuters bewegen graag in de gymzaal. Dat gebeurt iedere donderdag met onze 

vakleerkracht Sylvia. Op de andere schooldagen gaan we ofwel naar buiten ofwel gymmen we 

(afhankelijk van het weer) warm en droog binnen. Ook kunnen we in de gymzaal heerlijk even 

tussendoor een spelletje doen.  

De kleuters hebben hiervoor nodig: gymschoenen (alle kleuren zijn prima, maar geen zwarte zool, 

i.v.m. de strepen op de vloer). Zet de naam van je kind duidelijk 

op de schoen maar liever niet op de onderkant van de zool, want 

daar slijt het weer van af. Deze schoenen zitten in beide 

kleutergroepen in kratten in de klas. Stel dat het buiten modderig 

is dan trekken we na het buiten spelen even de gympjes aan en 

zetten de schoenen te drogen onder de jassen. 

Vanaf dit schooljaar starten we ook met gymkleding voor de 

kleuters. Het gaat dan om een shirtje en broekje (zomersetje is 

prima). We willen graag dat de kleuters oefenen met zelfstandig 

aan- en uitkleden. Dat is heel handig voor thuis, op de zwemles en 

straks in groep 3 in de grote gymzaal. Kleuters leren op die 

manier super veel. Niet alleen hoe je de verschillende 

kledingstukken aantrekt, maar ook in welke volgorde. Eerst je 

laarzen en dan je spijkerbroek is niet zo handig. Ze leren woorden 

als: links en rechts, voor- en achterkant, binnenstebuiten, 

achterstevoren, ritsen, gespen, knoopjes, veters. Maar het kost  
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natuurlijk wel tijd, dus doe-het-zelf kleren (zegt Yonna altijd) zijn erg handig. Onze ervaring is dat 

vierjarigen makkelijke kledingstukken zelf kunnen aantrekken, met ritsen en knopen. Kleuters van 

4 en 5 jaar oefenen om zichzelf volledig, aan en uit te kleden. Bij complexe handelingen zoals 

veters hebben ze vaak nog wat hulp nodig. Naast alle begrippen versterkt het zelf kunnen 

aankleden ook de autonomie van de kleuters. 

Om deze kleding op te bergen hebben we prachtige tasjes gekocht in vrolijk geel. Direct na de 

herfstvakantie delen we ze uit. De gymkleding blijft op school aan de kapstok en voor iedere 

vakantie geven we de tas mee naar huis, voor een fris sopje. 

We gaan voor een schooljaar met veel beweegplezier! 

 

 
 

 

Na de herfstvakantie krijgen de Kookaburra’s op donderdag en vrijdag een 

nieuwe juf: juf Astrid. Bij deze stelt ze zich even aan jullie voor… 

 

Ik ben 53 jaar oud en 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Voor het 

onderwijs heb ik gewerkt in de financiële sector. Mijn woonplaats is Den 

Oever, gelegen op het voormalig eiland Wieringen. Het werken met 

kinderen vind ik een voorrecht en helemaal vanuit de pedagogische 

grondhouding die past bij het Jenaplanonderwijs.  

Ik ben sinds dit jaar verbonden aan het bestuur van de landelijke 

Jenaplanvereniging. Hier draag ik bij aan het landelijke beleid rondom het 

Jenaplanonderwijs.  

 

Mijn interesses zijn groot en divers en liggen vooral op muzikaal en 

sportief vlak. Ik speel accordeon en zing graag. Daarnaast, om in goede conditie te blijven, doe ik 

aan bootcamp en loop ik met enige regelmaat een rondje hard in het dichtbijgelegen bos. Al mijn 

activiteiten zijn vooral mensgericht. Ik hou ervan om veel mensen om me heen te hebben, dit 

maakt het werken in het onderwijs ook bijzonder aantrekkelijk.  

 

Ik heb zin om bij de Kooka’s aan de slag te gaan. Tot ziens! 

 

 
 

 

We sloten vorige week onze Kinderboekenweek af met een boekenmarkt in de speelzaal. Deze 

markt heeft het prachtige bedrag van 129 euro opgebracht. 

We willen iedereen enorm bedanken voor de ingebrachte boeken, de aankopen en natuurlijk het 

extra geld in onze bibliotheek-sponsor-pot. 

We wensen de kopers veel leesplezier met hun nieuwe boeken. Met de 129 euro gaan wij nieuwe 

boeken aanschaffen voor onze bieb.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 denken hier actief over mee en zijn al bezig met het maken van 

wensenlijstjes. 

 

 
 

 

In de troonrede op Prinsjesdag werd genoemd dat het lerarentekort nijpend is en dat de regering 

investeringen zal blijven doen om een keuze voor dit belangrijke beroep te blijven bevorderen. 

Driekwart van alle Nederlandse basisscholen kampt met een personeelstekort. In dat licht zijn wij 

als klein schoolbestuur enorm blij dat wij met een volledig team ons onderwijs en de continuïteit 

ervan kunnen bieden. Ook bij ons ligt er echter een risico op de loer; er moeten zich geen 

onvoorziene personele omstandigheden voordoen, zoals bijvoorbeeld een langdurige ziek teamlid, 

waarvoor we geen vervanging kunnen vinden.  Bovendien moeten er vele taken over weinig 

schouders verdeeld worden, waardoor de werkdruk hoog is.  

 

Nadat de onderwijsbonden en de werkgeversorganisaties onlangs in een gezamenlijke brief een 

dringende oproep aan premier Rutte deden tot een gesprek op korte termijn, was Rutte, samen 

met Slob, bereid tot een gesprek op 16 oktober. Dit gesprek is volgens de bonden “goed” verlopen.  

 

Landelijke stakingsactie woensdag 6 november 

Opbrengst boekenmarkt 

Een nieuw gezicht: Astrid Kaan 



 

Voor de aangekondigde onderwijsstaking van 6 november zullen het kabinet en de sector 

nogmaals met elkaar in gesprek gaan. Tot die tijd blijft de staking ook staan. De bonden hebben 

nu opgeroepen op tot deze landelijke staking op woensdag 6 november.  

Onze stichting neemt deel aan de staking om het inzetten van een structurele investering die nodig 

is in het onderwijs te steunen. Daarmee geven we aan dat we onze leerlingen nu en in de 

toekomst willen geven waar zij recht op hebben; goed onderwijs van goede leerkrachten.   

 

We melden nu alvast dat de kans aanwezig is dat de school op woensdag 6 november gesloten is 

zodat jullie zo nodig passende opvang kunnen regelen. Verdere informatie hierover volgt zodra er 

meer bekend is. 

 

 
 

 

 19 t/m 27 okt. Herfstvakantie 

zondag 27 okt. Ingang Wintertijd (klok een uur terug)  

donderdag 31 okt. Koala’s, Kangoeroes en Dingo’s gym 

vrijdag 1 nov. Weeksluiting door de Wallaby’s 

maandag 4 nov. Voorlichtingsavond VO voor ouders groep 8 

woensdag 6 nov. Landelijke stakingsdag (onder voorbehoud) 

donderdag  7 nov. Bezoek aan de Halve Maen door Kiwi’s en Koala’s 

donderdag 7 nov. Kowari’s, Kiwi’s en Wallaby’s gym 

vrijdag 8 nov. Weeksluiting door de Kiwi’s 

maandag 11 nov. Sint Maartenviering met lampion-rondgang door de school 

dinsdag 12 nov. Groep 8 bezoekt SG Newton 

donderdag  14 nov. Koala’s, Kangoeroes en Dingo’s gym 

 

 

      

Weekagenda 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt omstreeks  

15 november 

Ook voor in de agenda: 

Studiemiddag op  

do 21 november 

Fijne herfstvakantie 

allemaal en tot ziens op 

maandag 28 oktober! 


