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In de afgelopen week hebben we aandacht besteed aan de jaarlijkse 

UNICEF-loop. De afgelopen jaren heeft deze geen doorgang kunnen vinden, 

maar volgende week zaterdag mogen we weer! Alle Basisscholen in Hoorn 

zetten hun beste beentje voor om kinderen uit de gehele wereld te 

ondersteunen op verschillende gebieden.  

Dit jaar lopen we voor: ’Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst’ 

Anderhalf miljoen kinderen in het Afrikaanse land Ivoorkust kunnen niet 

naar school. Simpelweg omdat er niet genoeg klaslokalen zijn. Het 

inzamelen en recyclen van plastic kan bijdragen aan de oplossing. 

Ivoorkust heeft een groot afvalprobleem. Rondslingerend plastic op straat 

vervuilt het grondwater, waardoor kinderen dodelijke ziektes kunnen oplopen. Slechts een klein 

deel van het plastic wordt ingezameld door jongeren en vrouwen, en verkocht aan fabrieken om te 

recyclen. 

Met het project ’Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst’ wordt plastic omgesmolten tot 

bouwstenen. In de recyclingfabriek van UNICEF wordt het plastic afval voor een eerlijke prijs 

gekocht van de vrouwen. Binnen drie weken is een lokaal van gerecycled plastic klaar en kunnen 

kinderen er les krijgen. Een bijzonder goed doel dus! 

De kinderen die mee willen lopen hebben van de leerkracht een sponsor-envelop ontvangen. 

We hopen dat het vinden van sponsors wil lukken! 

 

Wil uw kind graag meedoen aan de Unicefloop, dan kan er bij de juf/meester een 

infopakket met sponsorenvelop worden opgehaald. 

Onderstaand nog een keer de belangrijkste informatie over de sponsorloop: 

- van tevoren sponsors zoeken en noteren op de sponsor-envelop. Laat je sponsors direct betalen 

via de QR-code op de achterkant van de envelop.  

- Deze envelop lever je in op zaterdag 9 april, voor aanvang van de loop. 

- de start is bij schouwburg ‘t Park’ aan de Westerdijk 

- je kunt starten tussen 9.00 en 11.00 uur, meld je bij Alette aan de Tandem-startbalie! 

- als je 15 km loopt moet je vóór 10.00 uur starten 

- ook als je niet gesponsord wordt kun je meedoen. Je kunt je aanmelden bij de schouwburg 

(deelname bedraagt dan € 5,00) 

- Na de loop kun je je beloning (een medaille of een zgn. ‘schoentje’) afhalen bij Alette. 

 

We wensen iedereen die meedoet alvast veel wandelplezier!  

 

 
 

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 religieuze 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.  

 

Unicef sponsorloop op za. 9 april 

Paasviering 



 

 

 

 
 

Over 2 weken is het zover: In heel Nederland wordt de eindtoets 

bij groep 8 afgenomen. 

Op de Tandem maken we gebruik van de IEP-toets. Deze 

eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging 

en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen we inzicht 

welk niveau leerlingen beheersen. Door de prestaties van 

leerlingen te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten 

opzichte van zijn of haar medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke 

ontwikkeling van ieder kind is. 

De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de 

eindtoets is naast het reeds gegeven schooladvies van de leerkracht een tweede, objectief gegeven 

dat dit schooladvies moet bevestigen.  

 

  
 

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 hebben we weer voldoende voorraad, dus vraag er even naar 

bij de leerkracht van uw kind! 

 

 
  

Ik ben Selma, de moeder van Faris (Koala's) en Nadim (Wombats) Zeevalking op de 

Tandem. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik het interessant vind om een kijkje te 

nemen in wat voor beleid de school heeft en hoe de zaken worden besloten. Ik hoop daar 

ook een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk zelf als Onderwijscoördinator op een 

Universiteit. Kom gerust op het schoolplein naar me toe als er dingen zijn waarvan je 

graag wilt dat ze besproken worden in de MR.  

 

In de nieuwsbrief van de school van 4 maart j.l. is al vermeld dat er twee nieuwe leden van 

de medezeggenschapsraad (MR) zijn verwelkomd. Eén van de nieuwe leden ben ik. Graag 

stel ik mijzelf even voor: 

Ik ben Peter, de vader van Celine (groep 6). Met mijn vrouw en kinderen woon ik in Hoorn.   

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd hebben op 

de basisschool. Ik wil mij graag inzetten om, namens de ouders, in de MR mee te denken en 

te adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen 

en leerkrachten met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen 

ontwikkelen. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR wat in kan betekenen.  

 

 
 

Aan de zuidzijde van onze school bevinden zich 9 

afgebakende tuinperken. Deze perken gebruiken we voor 

ons schooltuinproject. Er wordt met de kinderen gezaaid, 

geplant, onkruid gewied en natuurlijk ook geoogst! 

Iedere groep krijgt een tuinperk ter beschikking en er wordt 

per groep onder leiding van juf Marjolein en Talitha Haan 

(moeder van Vienna en Reza) in gewerkt.  

Het 9e tuinperk wordt overigens door het team in gebruik genomen… 

 

 

Start schooltuin-seizoen 

Eindtoets groep 8 

 

MR berichten: voorstellen nieuwe leden 

Corona-zelftesten 



 

 

 
 

Op 1 april 1992 startte Jenaplanschool de Tandem met  

4 leerlingen en 2 leerkrachten in de wijk Kersenboogerd. 

Inmiddels is onze school uitgegroeid tot een succesvolle school 

met ruim 200 leerlingen en ruim 20 medewerkers. In de 

afgelopen 30 jaar hebben vele kinderen onze school bezocht en 

zijn er vele leerkrachten aan onze school verbonden geweest. 

Onze school is nog altijd populair in de wijk (en de stad).  

We zijn de enige Jenaplanschool in Hoorn met een officiële Jenaplan erkenning. 

We zijn trots op onze school, die garant staat voor kwalitatief uitstekend Jenaplanonderwijs. Een 

school waar ieder kind uniek is en waar leuk leren bestaat! 

Op ons theaterplein staat fier onze tandem, die versierd is met vlaggetjes en andere feestelijke 

ornamenten om ons te herinneren aan het 30-jarig jubileum. Met dank aan Debby Kunst, die dit 

(zoals al zo vele keren) voor ons geregeld heeft. 

U bent natuurlijk benieuwd hoe we ons jubileum willen vieren! 

Er liggen plannen klaar om gezamenlijk, dus met alle huidige Tandem-kinderen en het huidige 

Tandem-team een speciale activiteit te doen. Omdat het een buitenactiviteit betreft, wachten we 

er nog even mee, zodat we wat meer zekerheid hebben dat het goed weer zal zijn. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen, maar verklappen nog even niet wat we precies gaan 

doen. Zéker is dat het een activiteit is waar jong en oud plezier aan zal beleven en waar 

iedereen nog lang met plezier aan terug zal denken. Een memorabel uitje dus!  

 

 
  
Muziekschool Boedijn heeft al heel veel kinderen en volwassen begeleid 

in het aanleren van een instrument, het samen muziek leren maken en 

het voor het eerst op een podium staan. Veel leerlingen stroomden door 

naar een beroepsopleiding of maakten er op een andere wijze een 

belangrijk onderdeel van hun leven van. Daar zijn ze best trots op. 

Maar ze zijn er nog trotser op dat al die leerlingen, van jong tot oud, via 

de muziekschool hebben ontdekt hoe ontzettend fijn muziek maken is 

en dat ze het nooit meer zouden willen missen.  

Daar doen ze het voor! 

Aarzel niet langer en zet de eerste stap, struin door de website, ga naar 

de open dag op 9 april a.s. en schrijf je in. 

 

 
 

Ook verkeerslessen behoren tot het lesprogramma op een basisschool. Het is 

belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer bewegen en de basisregels 

hiervoor weten. Als kleuter begint dat al bij het samen veilig oversteken en 

het voorzichtig naast papa of mama op de fiets naar school rijden. Op school 

besteden we regelmatig aandacht aan het verkeer en maken we iedere 2 jaar 

gebruik van de praktijkdag die de ANWB hiervoor aanbiedt. De kinderen uit 

groep 7 en 8 volgen een theoretisch programma dat wordt afgesloten met een 

examen.  

In de maand mei zullen alle kinderen uit groep 7 en 8 ook hun verkeers-praktijkexamen doen.  

We adviseren alle examenkandidaten de komende periode met de kaart die ze binnenkort krijgen, 

de route een paar keer goed te verkennen. Het is namelijk belangrijk dat de kandidaten goed 

weten welke verkeerssituaties ze tegenkomen. Het zou vervelend zijn als ze voor onaangename 

verrassingen komen te staan of dat een kandidaat de weg kwijt raakt! (Oei, dat gebeurt gelukkig 

nooit) 

Om mee te mogen doen aan het praktijkexamen moeten alle kandidaten ook op een 

goedgekeurde fiets rijden tijdens het examen. Goedgekeurde fietsen krijgen een sticker 

opgeplakt en kunnen worden ingezet tijdens het praktisch fietsexamen.  

We duimen met z’n allen dat al onze kandidaten zullen slagen voor het examen! De uitslag is 

dezelfde dag al bekend. Meer informatie over het praktisch verkeersexamen:  

Nationaal VVN Verkeersexamen | Veilig Verkeer Nederland 

 

 

Onze school bestaat 30 jaar! 

Fietsexamen! 

 

Open dag muziekschool Boedijn Hoorn 

https://vvn.nl/nationaal-vvn-verkeersexamen


 

 

 

 
 

We zijn als school bijzonder trots op het feit 

dat we onze Tandem-kinderen naast het 

lesprogramma op gebied van taal, rekenen, 

lezen, schrijven, etc. etc., ook interessante en 

uitdagende lessen kunnen bieden op gebied 

van kunst, cultuur, muziek, dans en drama. 

Hiervoor stellen we ieder schooljaar een 

speciaal programma samen met veel variatie. Soms schakelen we hiervoor organisaties van buiten 

de school in, maar gelukkig hebben we ook veel expertise binnen ons eigen team. We organiseren 

leuke en leerzame excursies in de buurt, maar ook een bezoek aan musea die iets verder weg 

liggen nemen we op in ons programma. Dat kan allemaal omdat we hierbij gebruik kunnen maken 

van de middelen die ons ter beschikking worden gesteld via de Rijksmiddelen cultuureducatie én 

via de Vrijwillige Ouderbijdrage (waarvoor onze hartelijke dank!). 

Ook de Crea-keuzecursus die we jaarlijks organiseren maakt deel uit van dit speciale programma. 

Voor dit schoolseizoen organiseren we nog 2 workshops tot de zomervakantie. Deze worden 

uitgevoerd door de Blauwe Schuit (centrum voor kunst, cultuur en creativiteit te Hoorn).  

We zijn deze workshops in 2020 al gestart, maar door tussenkomst van het Corona-tijdperk 

werden ze even geparkeerd. Fijn dat we dit nu af kunnen maken! 

Voor het nieuwe schoolseizoen hebben we al wat ideeën in de grondverf staan. Dat worden vast 

ook weer leerzame, inspirerende en creatieve lessen voor al onze Tandem-kinderen.  
 

Ook het 2e grote school-brede project van dit schooljaar staat in het teken van KUNST! 

Direct na de meivakantie gaan we ermee van start! 

 

 
 

Di 5 april GEEN STUDIEMIDDAG 

Za 9 april UNICEF-loop vanaf 9.00 uur 

Di 12 april ICT in de klas door juf Debby 

Do 14 april Paasviering op school 

 15 t/m 18 april Paasweekeinde (school gesloten) 

 20/21 april IEP toets groep 8 

Do  21 april Muziek, dans en drama door meester Evan 

 23 april t/m 8 mei Meivakantie 

Zo 8 mei Moederdag! 

Ma 9 mei Start 2e school-brede project 

Di 10 mei ICT in de klas door juf Debby 

Do  12 mei Muziek, dans en drama door meester Evan 

 

 

 

Kunst & cultuur 

Weekagenda De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 13 mei. 


