
 

 

Nieuwsbrief nr. 3, 12 november 2021 

 
 
Gisteren hebben we op bescheiden schaal in school met onze 

lampionnen het Sint Maartenfeest gevierd. Wat een prachtige en 

bijzondere lampionnen zijn er dit jaar gemaakt. Complimenten aan 

alle bedenkers en uitvoerders! We hebben ervoor gekozen GEEN 

rondgang door de school te maken, maar hebben onze liedjes voor 

elkaar in de klas gezongen. De beloning was voor iedere zanger een 

zakje snoepgoed. Voor iedereen was dit de generale repetitie voor 

het Sint Maartenfeest thuis.  

Ik weet niet hoe u thuis het Sint Maartenfeest beleefd heeft, maar in 

veel buurten was het extra druk met zingende kinderen! Dit kwam 

waarschijnlijk omdat we vorig jaar het Sint Maartenfeest niet buitenshuis konden vieren en we 

bovendien voorzien dat ons de komende weken meer beperkingen worden opgelegd. We wachten 

af en hebben ondertussen met z’n allen volop van het Sint Maartenfeest genoten! Als het goed is 

heeft u er diverse foto’s van gezien via Parro. 

 

 
 

Na de zomervakantie hebben alle ouders/verzorgers een 

verzoek tot betaling van de ouderbijdragen gehad. Velen van 

u hebben gehoor gegeven aan deze oproep en inmiddels de 

ouderbijdragen voldaan, waarvoor onze hartelijke dank! 

Voor de mensen die er nog niet aan toegekomen zijn de 

betaling te regelen is dit een herinnering. U kunt uw bijdrage 

overmaken volgens de hiernaast aangegeven 

betaalinstructies. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Volgens onderstaand schema kunt u zien welk bedrag er gevraagd wordt. 

Indien u voor meerdere kinderen betaalt dient u de bedragen bij elkaar op te tellen. 
 

Groep VOB Festi-fonds Schoolreis Totaal 

Kookaburra’s/Wombats € 42,50 € 25,00 € 27,50 € 95,00 

Kiwi’s/Koala’s € 42,50 € 25,00 € 25,00 € 92,50 

Kangoeroes/Wallaby’s € 42,50 € 25,00 € 27,50 € 95,00 

Dingo’s/Kowaris’s € 42,50 € 25,00 € 60,00 € 127,50 

 

 
 

De komende maand staat weer bol van de festiviteiten op school, want 

Sinterklaas en Kerst zijn in aantocht. Voor kinderen met een dieet/voedsel-

allergie 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. 

 

 Sint Maarten 

Dieet op school 

 

 Ouderbijdragen  

 
Ouderbijdragen nog  
niet betaald? 
 

Uw bijdrage graag via:  

reknr. NL87 INGB 0000 7340 05,  

t.n.v. AB basisschool de Tandem  

onder vermelding van de naam van  

uw kind(eren). 



 
 

In afwachting van de berichten van vanavond 

over evt. Corona-maatregelen zijn we 

voorzichtig met de voorbereidingen van het 

Sinterklaas- en Kerstfeest. We houden er rekening mee dat we, net als vorig jaar, 

een aangepast programma zullen moeten volgen. Een aankomst van Sinterklaas 

op straat in het bijzijn van ouders en jongere broertjes en zusjes behoort wellicht 

niet tot de mogelijkheden. Uiteraard zullen we u tijdig op de hoogte stellen van 

één en ander. 

 

Voor de Sinterklaasviering volgen we, net als voorgaande jaren, zoveel mogelijk de verhaallijn 

van het Sinterklaasjournaal. We zijn benieuwd wat voor spannend avontuur het team van het 

Sinterklaasjournaal dit jaar bedacht heeft. 

 

Voor de Kerstviering kunnen we alvast melden dat deze dit jaar op woensdag 22 december 

zal plaatsvinden. Op donderdag 23 december is er nog school, maar op vrijdag  

24 december zijn alle leerlingen vrij en start de kerstvakantie.  

  

 
 

Vorige week hebben we de fotokaartjes van de schoolfotograaf 

“Nieuwe Schoolfoto” uitgedeeld, met de bestelcodes voor evt. 

bestellingen. We hopen dat u tevreden bent met het resultaat van 

de fotodag. Wij waren in ieder geval aangenaam verrast door de 

leuke groepsfoto’s! 

Fotokaartje niet ontvangen of is het onverhoopt zoekgeraakt? 

Vraag er even naar bij Alette door een mailtje te sturen naar 

administratie@jenaplan-detandem.nl  

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

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

gaan via de betalingsprovider Multisafepay.  
 

 
 

Een groeiend aantal kinderen komt op een klein stepje naar school. Wij snappen 

best dat je dan sneller van huis naar school bent en andersom, maar het stallen 

van die stepjes op school vormt een probleem. Ze passen niet handig in de 

stalling en je kunt ze bovendien moeilijk op slot zetten. Als oplossing voor dit 

probleem parkeren de kinderen hun stepje in de school… 

Als het er ééntje is dan staan we dat oogluikend toe, maar vanmorgen stonden 

er 7 stepjes in de hal en daar zijn we niet zo blij mee… 

We hebben dus moeten besluiten dat we alle stepjes uit de school weren. 

Kinderen mogen ze buiten in het fietsenrek zetten of in de goot tegen de gevel van het 

hoofdgebouw (dat past precies!) Wilt u het uw steppende kind ook even melden? Bedankt!  

  

 
 

Afgelopen week was het de Week van de Mediawijsheid. Dit is 

een landelijk initiatief met als thema: Samen Sociaal Online. 

Samen Sociaal Online is de uitnodiging om het gesprek met 

elkaar aan te gaan. Rond de Week van de Mediawijsheid worden 

door het hele land activiteiten georganiseerd. 

 

Op maandagavond 15 november a.s. organiseert GGD Hollands 

Noorden de online bijeenkomst ‘Mijn kind verdwijnt in sociale 

media en/of gamen’. Voor alle ouders van kinderen/jongeren die online zijn. Tijdens deze online 

Op de step naar school  

Week van de mediawijsheid 

Sinterklaas- en Kerstviering 

Schoolfotograaf 

De Sinterklaasviering op school  

is op vrijdag 3 december  

van 8.30 – 12.30. 

Vanaf 12.30 uur zijn alle 

Tandemkinderen vrij! 

mailto:administratie@jenaplan-detandem.nl
https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


bijeenkomst koppelt Laurens Veltman zijn persoonlijke ervaringen op het gebied van 

gameverslaving aan zijn werk als psycholoog. Hij neemt ons mee in de digitale belevingswereld 

van kinderen/jongeren, om van daaruit aan te sluiten, in contact te komen en bij te sturen. 

Ouders krijgen praktische handvatten die ze kunnen inzetten om in contact te komen met 

kinderen/jongeren over sociale media en games. 

 

Aanmelden 

Ouders kunnen zich voor deze activiteit kosteloos aanmelden 

via: www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen. 

De avond vindt online plaats. 

 

Pleegzorg Nederland en de pleegzorgaanbieders in uw regio vragen 

aandacht voor pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Want nog 

steeds wachten ruim 800 kinderen op een pleeggezin. Zij wonen nu 

nog op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg is. Hun leven 

en hun vrije ontplooiing staan in de wacht. Om voor hen het licht ook 

op groen te zetten, zijn er meer pleegouders nodig. In deeltijd, 

kortdurend of voor langere tijd.   

Te weinig pleegouders betekent dat kinderen vaker doorgeplaatst 

worden of dat het lang duurt voordat de juiste match voor een fijne plek in een pleeggezin is gevonden. 

Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin, om ergens thuis te mogen zijn, om 

zelfvertrouwen op te doen en zich te kunnen ontwikkelen.  

Nandy (18) woont in een pleeggezin: “Ik vind dat kinderen die niet thuis kunnen wonen een nieuwe 

start verdienen. Ik heb blij dat ik vanaf het begin in een gezin heb gewoond en dat gun ik anderen ook. 

Pleegkinderen zijn heus niet altijd anders dan kinderen die gewoon thuis opgroeien. Ieder kind is weer 

anders.” 

De verschillende pleegzorgaanbieders in uw regio organiseren gezamenlijk op 16 november 2021 om 

19.30 een online informatie bijeenkomst over pleegzorg. Wilt u hierbij zijn? Dan kunt u zich 

aanmelden via openjewereldnh@gmail.com of de website https://openjewereld.nu/regio/noord-

holland/ 

 
 

Afgelopen dinsdag zijn onze Dingo’s en Kowari’s op excursie geweest naar de archeologische 

opgravingen aan het Glob in de binnenstad van Hoorn. 

Aan de hand van verschillende opdrachten hebben alle kinderen zich verdiept in de interessante 

geschiedenis van Hoorn. Bijzonder leuk en leerzaam! Hieronder een kleine foto-impressie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie Dingo’s en Kowari’s 

Pleegzorg 

https://ggd-hollandsnoorden.opleidingsportaal.nl/aanbod/#!/a1-online-bijeenkomst-mijn-kind-verdwijnt-in-sociale-media-enof-gamen
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Zaterdag 13 november Aankomst Sinterklaas in Nederland! 

Dinsdag 16 november GEEN koffieochtend….helaas 

Dinsdag 16 november ICT lessen 

Donderdag 18 november KZing! 

Vrijdag 19 november Weeksluiting door de Wombats 

vanaf 22 november LOL gesprekken in alle groepen (op inschrijving via Parro) 

Donderdag 25 november KZing! 

Dinsdag  30 november ICT lessen 

Donderdag 2 december KZing! 

Vrijdag 3 december Sinterklaasviering op school (vanaf 12.30 uur kinderen vrij) 

 

 

Fijn weekend allemaal en  
tot maandag! 

Weekagenda 

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u 

een poster aan met advertenties van 

verschillende instanties uit de buurt die 

diensten bieden aan gezinnen met 

schoolgaande kinderen.    

 


