
 

 

  

 

 

 

 

                                 Nieuwsbrief nr. 5, 4 maart 2022 
 

 
 

Afgelopen dinsdag hebben alle Tandem-ouders een 

brief ontvangen waarin we hebben aangegeven hoe 

de afnemende maatregelen i.v.m. Corona van invloed 

zijn op onze schoolorganisatie. Het is goed om te zien 

hoe u als ouder hiermee omgaat. We zijn er blij mee 

dat u begrip heeft voor het feit dat we nog geen grote 

groepen ouders tegelijkertijd in school kunnen 

ontvangen. Ons gebouw biedt hier helaas niet genoeg ruimte voor.  

Wij herinneren ons duidelijk hoe, vóór het Corona-tijdperk, vooral de kleuterouders zich ’s 

morgens vroeg een weg moesten banen om hun kind veilig in de klas af te kunnen leveren. Het 

was een drukte van jewelste in de nauwe gang en van 1,5 meter afstand was daarbij beslist 

geen sprake! 

Op dit moment weten we nog niet of we terug willen en kunnen naar die situatie.  

We zijn op zoek naar een methode waar alle betrokkenen achter kunnen staan, die de 

continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs zoveel mogelijk waarborgt en waarbij iedereen zich 

veilig voelt. Tot die tijd doen we het even zoals in de brief omschreven.   

 

 
 

De komende periode vinden in alle groepen de LOL-gesprekken 

plaats. Even een momentje met de leerkracht om het, samen 

met uw kind, over de ontwikkeling van hem of haar te hebben 

aan de hand van gegevens die de kinderen vaak zélf 

aangeleverd hebben (rapportfolio). Dit zijn dan vooral gegevens 

m.b.t. het welbevinden en de zelfreflectie. Natuurlijk wordt u 

ook uitvoerig geïnformeerd over de Cito-resultaten rekenen en 

taal en andere resultaten zoals bijvoorbeeld het leesniveau en 

de prestaties in de gymzaal! We hopen dat er goede en plezierige gesprekken zullen 

plaatsvinden en dat u en uw kind met een tevreden gevoel huiswaarts gaan.   

 

 
 

Pasen valt dit jaar op zondag 17 april. Ook op onze 

school zullen we hier aandacht aan besteden en 

praten we over de betekenis van en/of de gebruiken 

die samenhangen met dit van oorsprong Christelijke 

feest. 

Op donderdag 14 april vindt de traditionele 

Paasviering op school plaats. Alle kinderen 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na de viering 

wordt er een alternatief programma aangeboden. 

Hierover wordt u ook nog geïnformeerd. Verder 

zullen in de aanloop naar het Paasfeest ook nog 

andere activiteiten worden gedaan; zo wordt er bijv. geknutseld en gekleurd.  
 

Let op! 14 april is een ‘gewone’ schooldag, de kinderen (behalve de 4-jarigen) gaan tot 14.30 uur naar 

school. Vanaf Goede Vrijdag (15 april) is onze school gesloten t/m maandag 18 april.  

 

 

Paasviering 

LOL-gesprekken 

Afbouwen Corona-maatregelen 



 

 

 
 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ook de digitale Projectkrant rond het 

thema Weer & Klimaat. 

Alle groepen hebben hun best gedaan de leukste foto’s te verzamelen en in te 

sturen, vergezeld van een verbindende tekst. Vaak zijn deze door de kinderen 

zélf geschreven. Veel kijk- en leesplezier! 

 

 

 
 

Net vóór de voorjaarsvakantie heeft een aantal van u 

een herinnering voor betaling van de Vrijwillige 

Ouderbijdrage ontvangen. We zijn heel blij dat velen van 

u gehoor hebben gegeven aan de oproep. Voor iedereen 

die er nog niet aan toegekomen is: denkt u er alstublieft 

nog even aan? 

 

We willen u heel hartelijk danken voor uw bijdrage. 

We verrijken ons onderwijs hiermee! 

 

 
 

Voorlezen is leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de totale ontwikkeling van een kind. 

Jonge kinderen leren veel van voorlezen. Voorlezen is daarom heel goed voor de 

taal/spraakontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een 

goede zin opgebouwd wordt. Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook 

gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 

Daarnaast leren kinderen ook goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en leren ze zich te 

concentreren. Nóg een bijkomend pluspunt is dat voorlezen de fantasie van het kind stimuleert. 

 

Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind veel over 

de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer grip krijgt op zijn/haar 

directe omgeving. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op 

dat moment erg mee bezig is, kan ook steun bieden en een goede 

manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze 

onderwerpen.  

De leerkrachten bij ons op school kiezen de boeken waaruit wordt 

voorgelezen meestal gericht uit, zodat het past bij zaken die in de 

klas spelen en/of bij hun belevingswereld passen. Vaak wordt een 

boek ook samen met de kinderen uitgekozen. 

 

Voorlezen geeft plezier en een gevoel van geborgenheid. Thuis aan 

uw kind voorlezen geeft het kind exclusieve aandacht die een 

positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Het samen 

lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. 

Door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste 

structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een goed 

onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan. In de klas werkt het voorleesmoment vaak ook 

als rustmoment en een moment om samen plezier te beleven.  

 

Omdat voorlezen zo belangrijk is, en ervoor zorgt dat kinderen ook zélf 

gaan lezen en taalvaardig worden, wordt er gedurende het jaar regelmatig 

uitgebreid aandacht besteed aan het belang ervan met speciale 

leesprojecten en activiteiten. Denk daarbij bijv. aan de leeskring, die soms 

al georganiseerd wordt zodra de kinderen in groep 3 kunnen lezen! 

 

 

 

 

 

Het belang van voorlezen (en zelf lezen!) 

Inning ouderbijdragen 2021-2022 

Projectkrant “Weer en Klimaat” 

Ouderbijdrage nog  
niet betaald? 
 

We ontvangen 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). 



 

 

 

  

 
 

We moeten nog steeds met z’n allen heel zorgvuldig omgaan met 

alle veiligheids- en hygienemaatregelen. Dat dit niet altijd lukt en 

dat de kans op besmetting groot is, hebben we een poosje geleden 

kunnen merken aan de vele ziekmeldingen van kinderen en 

leerkrachten. 

Gelukkig lijkt het op dit moment een stuk beter te gaan met het 

aantal besmettingen op school. 

Het betekent wel dat u nog steeds uw kind extra in de gaten moet 

houden en extra alert moet zijn op klachten die zich mogelijk 

ontwikkelen. Het is ook zaak om thuis regelmatig te testen! Om u 

hierbij te helpen worden voor alle Tandem-kinderen gratis zelftesten 

uitgedeeld.  

Op dit moment zijn we even door de voorraad heen, maar een 

nieuwe bestelling is onderweg! 

 

 
 

We hebben deze maand in de MR 3 nieuwe leden mogen verwelkomen. Linda Koekoek treedt aan 

namens de ouders van de Flierefluiter. Linda is de moeder van Emma en Julia. Peter van Walsum 

en Selma Zaghow vertegenwoordigen de ouders van de Tandem. Peter is de vader van Celine en 

Selma is de moeder van Faris en Nadim.                                                                                                                                

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Adinda Boven als MR-lid. Nogmaals ontzettend 

bedankt voor je inzet, Adinda!                                                                                                                             

De komende periode zal op de website van beide scholen meer te lezen zijn over onze nieuwe 

vertegenwoordigers. Neemt u eens een kijkje op de website van school onder het kopje 

“organisatie”. Daar vindt u, naast het vergaderschema, ook de notulen van de vergaderingen. Ook 

wijs ik u op een nieuw mailadres voor de MR: mrstaboh@gmail.com We horen graag van u indien u 

vragen of opmerkingen voor ons heeft. Tot slot meld ik de datum van de volgende vergadering: 

maandag 28 maart 19.45 op de Flierefluiter. 

 

 
 

Do 10 maart KZing! lessen 

Di 15 maart ICT in de groep 

Do 17 maart Kzing! Lessen 

Zo 27 maart Zomertijd, de klok gaat een uur vóóruit 

Di 29 maart ICT in de groep 

Do 31 maart STUDIEDAG, school gehele dag gesloten 

Vr 1 april STUDIEDAG, school gehele dag gesloten 

Weekagenda 

Berichten uit de MR 

Corona-zelftesten 

Fijn weekend allemaal! 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 1 april. 
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