
 

 

                       Nieuwsbrief nr. 2, 8 oktober 2021 

 
 

In de afgelopen weken hebben voor alle groepen de schoolreisjes plaats gevonden. 

Ook dit jaar hebben we van tevoren goed overwogen wat de risico’s waren i.v.m. de Covid-

besmettingen en hoe we zo veilig mogelijk konden reizen en verblijven. 

Onze conclusie was dat, indien we ons aan de geldende richtlijnen hielden, er geen bezwaar kon 

zijn om op schoolreis te gaan. Zeker ook omdat voor de kinderen (en begeleiders) alle activiteiten 

buiten plaats vonden. 

 

Alle schoolreizen zijn vlot en in opperbeste stemming 

verlopen. Het weer zat mee en er werd op alle fronten 

flink genoten. Niet alleen door de kinderen trouwens, 

maar ook door de juffen/ 

meesters en begeleiders. Fijn dat zoveel 

ouders/verzorgers bereid waren te assisteren, 

waarvoor onze hartelijke dank! 

 

Via Parro is er van alle schoolreizen een foto/film 

verslag verspreid, zodat u een impressie heeft 

gekregen hoe leuk het allemaal was!  

  

 
 

Veel Tandemkinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan met de loten-

verkoop van Jantje Beton! Wij zijn heel blij met alle bestellingen en hebben al 

veel envelopjes met bestel/machtigingsformulieren terug gekregen. De actie 

is inmiddels voorbij.  

 

De uiterlijke inleverdatum voor bestel/machtigingsformulieren was vandaag! Het is 

heel belangrijk dat de formulieren terugkomen, want zonder de 

machtigingsformulieren kunnen geen bestellingen gedaan en dus geen loten gekocht 

worden. Namens Jantje Beton hartelijk bedankt! 

Overigens: deze lotenverkoop-actie is ook voor de school een lucratieve bezigheid! De helft van 

de opbrengst van de lotenverkoop is voor de school! Vorig schooljaar was de opbrengst gestegen 

tot een record-hoogte van € 1.132,00! Hiermee hebben we alle speeltoestellen buiten kunnen 

opknappen! En gaan we ons klein buitenspeelmateriaal nog vervangen/uitbreiden.  

 

 
 

De KBW is dit jaar van 6 september t/m 17 oktober.  

Het thema van dit jaar is: “Worden wat je wil”. We gaan het hebben over talenten en beroepen. 

De start van de KBW was afgelopen maandag met een speciaal uitgezocht theaterstuk. In onze 

eigen toneelzaal hebben de kinderen uit alle klassen kunnen kijken hoe de spelers (er waren er 2) 

hun gedachten op papier zetten en er vervolgens een prachtig boek mee maakten. 

Alle kinderen hebben genoten!  

We zijn blij dat we de mogelijkheid hebben dit voor de kinderen te organiseren. Een deel van uw 

vrijwillige ouderbijdrage wordt hiervoor gebruikt. 

Er vinden op school in de KBW verschillende activiteiten plaats. We gaan gezellig luisteren naar 

verhalen, waarbij de kinderen zélf mogen kiezen welk verhaal ze graag willen horen. Daarnaast  

zullen we in familiegroepen (d.w.z. in een groep kinderen waarin alle groepen en alle leeftijden 

vertegenwoordigd zijn) nog meer leuke en verrassende dingen gaan doen! We zijn er volop mee 

bezig! Gezellig en leerzaam zo’n KBW! 

 

Kinderboekenweek (KBW) 

Jantje Beton-actie 

 

 Terugblik op Schoolreisjes  

 

Let op! 
maandag  25 oktober 

(aansluitend aan de herfstvakantie)  

is er een STABO personeelsdag.  
De school is de gehele dag 

gesloten! 

Ouderbijdrage/schoolreis  
nog niet betaald? 
 

Betalen kan via:  

reknr. NL87 INGB 0000 7340 05,  

t.n.v. AB basisschool de Tandem  

onder vermelding van de naam van uw 

kind(eren). 

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage,  

we gaan er mooie dingen mee doen! 



 

 

 
 

Vorig schooljaar zijn we een aantal keer samengekomen, om op 

informele wijze met elkaar (ouders en teamleden) van gedachten 

te wisselen over allerlei (school)zaken. Dit alles onder het genot 

van een heerlijke kop koffie en een vers koekje! De koffie-

ochtend werd gevolgd door een bezoek in de klas om daar 

project-werkstukken of andere werkjes van kinderen te bekijken. 

Wij hebben deze druk bezochte bijeenkomsten altijd als zeer 

waardevol ervaren.  

Bij het maken van de jaarplanning hebben we opnieuw rekening 

gehouden met deze speciale koffie-ochtenden, maar het is nog even afwachten of we deze 

kunnen laten doorgaan. De eerste staat gepland op dinsdag 16 november. U ontvangt hiervoor 

via Parro een uitnodiging. 

  

 
 

De komende maanden staan weer bol van de festiviteiten op school, zoals 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Voor kinderen met een dieet/ 

voedselallergie is dit niet altijd prettig, want zij mogen of kunnen niet alles 

mee-eten. Wij proberen daar op school zoveel mogelijk rekening mee te 

houden. Als uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet verdraagt, wilt u dit 

dan alstublieft melden bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij overlegt met u 

wat er geregeld kan/moet worden. Vaak houdt dit in dat u zelf voor een 

passend alternatief zorgt, om risico’s te voorkomen. Kosten die hiermee 

gepaard gaan kunnen evt. gedeclareerd worden. 

 

 
 

Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers een uitnodiging voor de 

zgn. LOL-gesprekken (LOL staat voor Leerling-Ouder-Leerkracht). De 

gesprekken vinden in november plaats. Tijdens deze gesprekken staat 

kennismaking, de gang van zaken in de groep, maar vooral de 

ontwikkeling van het individuele kind centraal. Deze opzet komt voort 

uit de gedachte dat we kinderen meer willen betrekken bij hun eigen 

ontwikkeling en ze hierin meer verantwoordelijkheid willen geven. Dit 

zgn. eigenaarschap van leerlingen willen we hiermee een accent geven. 

 

 
 

Vorige week vrijdag is een fototeam van "Nieuwe Schoolfoto" bij ons op school 

geweest om alle Tandem-kinderen te portretteren en van alle groepen een leuke 

groepsfoto te maken (een andere dan vorig schooljaar….we zijn benieuwd). Ook 

zijn alle broertjes en zusjes uit één gezin samen op de foto gegaan.  

Het is meestal een hectisch dagje, zo’n foto-dag, maar we zijn er in alle rust en 

vrede doorheen gewandeld! Prima gegaan! We hopen dat de resultaten ook zo 

zijn en u tevreden bent.  

De verkoop van de schoolfoto's gaat volledig via de eigen webwinkel van “Nieuwe Schoolfoto”.  

U ontvangt binnenkort een unieke code waarmee u kunt inloggen. Na het inloggen kan er in 

overzichtelijke en eenvoudige stappen een bestelling worden geplaatst. 

Na het plaatsen van een bestelling in de webwinkel is de laatste stap het afrekenen. Betalingen 

gaan via de betalingsprovider Multisafepay.  
  

 
 

De MR heeft de eerste vergadering van het schooljaar achter de rug. Besproken zijn: de start van 

het schooljaar op beide scholen, de stand van zaken binnen de schoolteams, de VOB (vrijwillige 

ouderbijdrage) en de uitslag van de MR-enquête. We hebben tussentijds afscheid genomen van 

  

 

MR berichten 

Schoolfotograaf 

LOL gesprekken 

Dieet op school 

 

Koffie-ochtenden  

 



 

 

 

Yildiz Jonkers, en haar bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. We hebben gelukkig meteen 

een vervangster gevonden: Talitha Haan gaat de taken van Yildiz overnemen. De notulen van de 

vergadering zullen te lezen zijn op de site van de school (onder het kopje organisatie-> 

medezeggenschapsraad-> notulen). De volgende vergadering staat gepland voor maandag 11 

oktober, om 20.00 uur op de Flierefluiter. Wilt u een MR-lid spreken: de Flierefluiter-geleding van 

de MR bestaat uit Jan van Assema, Sonja Evers-Bosch, Liesbeth Helsdingen en Sylvia Pesch. Voor 

de Tandem zijn de leden Adinda van Boven, Talitha Haan, Marjolein Haanstra en Ellen van der Bij.   

 

 
 

Nog een weekje school en dan is het alweer herfstvakantie. We weten 

niet hoe het met u gesteld is, maar wij ervaren dat de weken vanaf de 

zomervakantie in een razend tempo voorbij gevlogen zijn! Gelukkig 

hebben we veel kunnen doen, veel geleerd en veel beleefd! 

We zijn heel blij dat we als één schoolgemeenschap hebben kunnen 

samenwerken, zonder al te veel hindernissen door Corona-besmettingen of ander ziek-en-zeer. 

We houden (ook wat dat betreft) de vinger aan de pols en zijn heel alert op ontwikkelingen op 

school en in de groep.  

We merken aan de kinderen dat ze moe zijn en wel een weekje herfstvakantie kunnen gebruiken. 

Hopelijk staan er thuis leuke activiteiten op het programma en wil het weer een beetje 

meewerken om alle plannen tot uitvoer te kunnen brengen. Voor iedereen die nog geen plannen 

heeft: in de bijlagen bij deze nieuwsbrief doen we een paar leuke suggesties voor de 

herfstvakantie (en voor daarna)!  

 

 
 

 6 t/m 17 okt Kinderboekenweek “Worden wat je wil” 

Dinsdag 12 oktober ICT lessen door juf Debby 

Donderdag 14 oktober Muziek/Dans en Drama lessen door meester Evan 

Donderdag 14 oktober Gym voor de Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Donderdag 14 oktober Voorlichting VO voor ouders groep 8 

Vrijdag 15 oktober Kiwi’s en Koala’s excursie Westfries Museum 

Vrijdag 15 oktober Weeksluiting door de Kangoeroes (Dingo’s zijn publiek) 

 16 t/m 24 okt HERFSTVAKANTIE 

Maandag 25 oktober STABO personeelsdag, school gehele dag gesloten 

Donderdag 28 oktober Gym voor de Koala’s, Wallaby’s en Kowari’s 

Zondag 31 oktober WINTERTIJD (klok een uur terug) 

Dinsdag 2 november Kookaburra’s en Wombats excursie Mak-Blokweer 

Dinsdag 2 november ICT lessen door juf Debbie 

Donderdag 4 november Muziek/Dans en Drama lessen door meester Evan 

Donderdag 4 november Gym voor de Kiwi’s, Kangoeroes en Dingo’s 

Vrijdag 5 november Weeksluiting door de Kiwi’s 

  

  

 

Herfstvakantie… lekker even bijtanken! 

Weekagenda 

Fijn weekend en tot 

maandag allemaal ! 

…en alvast een… 


