
 

 

  

 

 

 

 

                                   Nieuwsbrief nr. 7, 25 mei 2022 
 

 
 

Ruim een maand geleden alweer, startten een bescheiden groepje 

Tandemkinderen aan de sponsorloop van Unicef! Het was zonnig, fris weer 

en er viel zelfs een klein buitje, maar dat hield de wandelaars niet tegen! 

Ook de vaders en moeders die gezellig meeliepen hebben de finishlijn 

gehaald. Top gedaan allemaal! 

Alle sponsorenveloppen zijn bij Unicef binnengekomen.  

Ze zijn vast enorm blij met het door de wandelaars bijeengebrachte bedrag!  

 

 
 
Net vóór de meivakantie is de IEP-eindtoets bij groep 8 afgenomen. 

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. 

Vorige week kregen wij de uitslag binnen! Wat 

bleek? Onze groep 8-ers hebben flink hun best 

gedaan en hebben goed laten zien wat ze geleerd 

hebben de afgelopen jaren op onze jenaplanschool! 

De schoolscore was ruim boven het landelijk gemiddelde en dat is iets 

waar we met elkaar best trots op mogen zijn! Een grote taart voor alle 

Dingo’s en Kowari’s was een verdiende beloning!  
 

 
  

Mag ik mijzelf voorstellen? 

Sinds 1 februari maak ik deel uit van het toezichthoudend bestuur van STABO 

Hoorn als onafhankelijk lid.  

Ik ben geen ouder of op andere wijze betrokken bij de scholen. 

Mijn naam is Arie Wim Kars, 61 jaar jong, vader van twee dochters en werkzaam 

als directeur van openbare basisschool Twiske in Amsterdam-Noord. 

Een advertentie op LinkedIn trok mijn aandacht. Na een telefoongesprek met Patricia Meijer* 

heb ik besloten om een brief te schrijven. Hierop volgde een gesprek en werd mijn benoeming als 

bestuurslid van STABO Hoorn bekrachtigd. 

Mijn motivatie om deze taak aan te gaan komt voort uit mijn betrokkenheid bij het onderwijs en 

onze maatschappij. Naast mijn betaalde baan vind ik het belangrijk om een vrijwillige bijdrage te 

leveren aan de samenleving waar ik deel vanuit mag maken. Ik heb bewust gekozen voor STABO 

Hoorn omdat het onderwijs een invulling van mijn leven is en ik het ook van een andere zijde wil 

ervaren. Graag wil ik betrokken blijven met Hoorn, waar ik sinds 1984 met heel veel plezier 

woon.  

In mijn vrije tijd lees ik graag een goed boek, luister ik veel naar muziek, bezoek ik regelmatig 

concerten en maak ik Noord-Holland onveilig door hard rond te fietsen op mijn racefiets. 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten. 

 

Arie Wim Kars 
 
* Patricia Meijer is directeur van Montessorischool de Flierefluiter, de andere school verbonden aan ons bestuur 

Voorstellen Bestuurslid STABO Hoorn 

Boven gemiddelde score IEP-toets groep 8 

 

Unicef sponsorloop op za. 9 april 

Voor in de agenda: 

Vrijdag 17 juni 
KOFFIE-OCHTEND 

8.30 uur 



 

 

 
 

De eerste lessen in de schooltuin hebben plaats gevonden. 

Gewapend met harken, scheppen en gieters zijn de kinderen 

in groepjes hun eigen groeps-schooltuin in getogen! Ook in 

de klas gebeurt van alles. Er worden zaadjes gekiemd, zaai- 

en plant schema’s gemaakt en nog veel meer. In de tuin zijn 

de eerste plantjes voorzichtig naar boven gekomen.  

Met de regen van afgelopen dagen schiet alles in rap tempo 

omhoog!  

 

 
 

Op 1 april 2022 bestond onze school op de kop af 30 jaar! 

In de vorige nieuwsbrief hebben we hier al aandacht aan besteed, met de 

belofte u z.s.m. te informeren hoe we dit jubileum gezamenlijk willen vieren. 

Via Parro hebben we u op 11 mei een brief gestuurd met onze feestplannen: 

We gaan op vrijdag 3 juni met 4 bussen vol naar de Linnaeushof te 

Heemstede! 

Het was even puzzelen met kinderen, medewerkers en vrijwilligers, maar het is rond 

hoor! 

 

Onderstaand info over de dag: 

Aanwezig op school:  8.30 uur 

Meenemen:  rugtasje met 2 pakjes drinken en een gezonde snack/koek 

 (voor de lunch wordt gezorgd!) 

Terug op school:  ± 15.00 uur 

 

 

Bij erg slecht weer (fingers crossed) kan de dag helaas niet doorgaan, omdat de meeste 

activiteiten buiten zijn…. U hoort dit uiteraard ruim op tijd.  

 

Wij hebben er zin in. Gezellig een dagje op stap met z’n allen! 

 

 
 

Nou, het was best even spannend! Zo’n praktijkexamen was voor de Tandem 

groep 7/8 kids geen makkelijk te nemen hindernis! Desondanks wisten velen 

het parcours in één keer foutloos af te leggen, maar voor een enkeling was er 

gelukkig de herkansing… 

Uiteindelijk heeft iedereen het examen behaald en het diploma (theorie én 

praktijk) op zak! Gefeliciteerd allemaal en hele veilige fiets-kilometers 

gewenst! 
 

 
 

Direct na de meivakantie zijn we gestart met het school-

brede project KUNST! 

In alle groepen wordt op verschillende wijze vorm gegeven 

aan het project. Via Parro zijn er al verschillende berichten 

gestuurd met leuke foto’s van door de kinderen gemaakte 

kunst, van kunstige opdrachten en leuke workshops in de 

klas. 

Afgelopen vrijdag hadden we bezoek van 4 kunstenaars uit 

onze eigen wijk, die een kleine expositie van hun objecten 

hadden samengesteld. Ook werd er door hen een korte 

uitleg gegeven over gebruikte technieken en handelingen.  
 

 

Project Kunst! …we gaan er blijvend mee verder! 

Fietsexamen! 

 

School excursie i.v.m. 30-jarig jubileum 

Groeizaam weer! 



 

 

Alle kinderen hebben ademloos zitten kijken en luisteren. We hebben vernomen dat sommige 

kinderen er enorm door geinspireerd waren en dat dit geresulteerd heeft in prachtige kunstuitingen 

thuis en zelfs een accuut bezoek aan het museum! Dat horen we graag!  

 

Deze week sluiten we het project KUNST! af, maar om het 

gevoel nog even vast te houden en blijvend in de groep 

met kunst en kunstbeschouwing bezig te kunnen zijn, 

hebben we geïnvesteerd in prachtige grote reproducties 

van de meest bekende wereldwijde kunst.  

Het zijn 8 verschillende 

afbeeldingen waarvan 

er in iedere groep één 

wordt opgehangen. 

De bijbehorende 

lesbrieven kunnen 

gebruikt worden door 

de leerkracht om er in 

de klas mee te werken (iedere groep op eigen niveau). Maar 

zo’n prachtige reproductie nodigt natuurlijk op zichzelf al uit 

om er met aandacht naar te kijken, erbij te fantaseren, te 

associëren, vragen over te stellen, etc, etc.  

We wensen alle Tandemkinderen veel kijkplezier!  
 

 
 

Aan het einde van het schooljaar buigt het team zich over de 

groepssamenstellingen, zodat duidelijk wordt hoe de groepen er in het nieuwe 

schooljaar uit gaan zien. 

Zoals jullie weten werken wij met stamgroepen die bestaan uit 2 jaargroepen. 

Jaarlijks stromen de oudsten uit de stamgroep door naar jongsten in de 

volgende stamgroep en zullen de jongsten opschuiven naar oudsten in de 

stamgroep. 

We hebben dus te maken met een jaarlijks wisselende samenstelling in de 

stamgroep. 

Bij ons op school is het dus niet zo dat de kinderen hun hele schoolperiode in 

dezelfde jaargroep samenstelling bij elkaar zitten. Groep 2 Kookaburra’s 

stroomt dus bv. niet als geheel door naar groep 3 Koala’s of Kiwi’s. Hierin 

maken we bewuste keuzes. 

Wij willen graag groepen samenstellen die evenwichtig zijn op verschillende gebieden: de 

verhouding meisjes/jongens, de verdeling van zorg en aandacht, we houden rekening met 

familierelaties en als laatste willen we ook nog rekening houden met vriendschappen in de groep.  

U snapt: het is een hele puzzel om de groepssamenstelling zó vorm te geven dat aan ál deze 

voorwaarden wordt voldaan en er veilige, fijne, evenwichtige en werkbare groepen tot stand 

komen. Het betekent soms dat kinderen niet ál hun vrienden en vriendinnen kunnen meenemen 

naar de nieuwe groep. Dat is misschien een teleurstelling voor het kind, maar het biedt 

tegelijkertijd ruimte om nieuwe vriendschappen aan te gaan. 

U kunt erop vertrouwen dat we altijd ons uiterste best doen uw kind op de juiste plek plaatsen in 

de nieuwe stamgroep. 

Half juni ontvangt u van ons zowel het nieuwe formatieplaatje (welke juf/meester staat voor welke 

groep) en voor ieder kind individueel de nieuwe groepslijst voor het schooljaar 2022-2023. 

 

 
 

Het einde van het schooljaar komt met rasse schreden 

dichterbij. Nog welgeteld 7 weken te gaan en dan is het echt 

zover; zomervakantie! Bijna niet te geloven toch? 

In die 7 weken staat er nog van alles te gebeuren: de sportdag, 

de Cito-toetsen, onze jubileumviering in de Linnaeushof, er 

vinden nog wat excursies plaats, we werken verder in de tuin, 

er staat nog een koffieochtend op het programma voor ouders en… op de agenda staat ook nog het 

zomerfeest voor vrijdag 1 juli! Hoera, we mogen dit populaire evenement weer organiseren!  

 

 

Zomerfeest op vrijdag 1 juli  

Nieuwe groepsindeling; hoe komt deze tot stand? 



 

Het wordt weer een oergezellige bijeenkomst voor jong 

en oud met voor ieder wat wils. Rond de school zullen 

verschillende (kinder)activiteiten plaatsvinden en er is 

ook ruimte voor wat hap- en snapwerk. Het tijdstip is in 

de middag van ± 15.00 – 17.30.  

Het team van de Tandem heeft het op zich genomen dit 

evenement te organiseren en veel is al geregeld, maar 

we kunnen voor de opbouw (en later ook het opruimen) 

best wat ouderhulp gebruiken. Binnenkort wordt 

hiervoor via Parro een oproep gedaan.  

Wie helpt er mee het zomerfeest tot een succes te 

maken? 

 

Een uitnodiging met meer informatie over het feest 

volgt nog!   

 

 
 

Onlangs hadden wij bezoek op school van een medewerker van de Tommy Tomato. 

Tommy Tomato levert warme groente-lunches op basisscholen om zo kinderen te (stimu)leren 

meer (verschillende) groenten te eten en samen nieuwe smaken te ontdekken. 

De dagelijkse portie groenten, met vitamines en mineralen, is dan meteen al grotendeels binnen! 

 

Zien eten doet eten! Met TommyTomato wordt de basis gelegd voor een gezond eetpatroon. 

Wanneer het thuis misschien niet lukt om een kind voldoende groente te laten eten, lukt dit op 

school met elkaar vaak wel. De kinderen ontdekken nieuwe smaken, stimuleren elkaar bij het eten 

ervan en leren over de herkomst van groente. 

De groente-lunches (gecombineerd met pasta, rijst of puree) worden warm aangeleverd in de klas, 

ze zijn altijd vegetarisch en worden in makkelijke (recyclebare)bakjes aangeboden.  

Deksel eraf en smullen maar! 

 

Om te kijken of een dergelijk initiatief ook bij ons op school succesvol 

kan zijn, willen we direct na de zomervakantie een proef doen! Bent u 

enthousiast over dit idee? U kunt zich hiervoor met een formulier 

opgeven. Als u besluit gebruik te willen maken van Tommy Tomato zijn 

er overigens wel kosten aan verbonden. 

 

Meer weten? Via onderstaan de link leest u meer over dit unieke initiatief 

(uniek in Nederland dan, want in de overige Europese landen wordt al 

vaak een warme lunch aangeboden op scholen!) 

  

https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/  

 

 
 

Deze week ontvingen alle ouders uit groep 3 t/m 8 informatie over 

de sportdag van aanstaande dinsdag (31 mei). Meester Lars heeft 

hard gewerkt om een uitdagend, afwisselend en sportief 

dagprogramma te maken, waar alle kinderen enthousiast aan mee 

kunnen doen. 

De sportdag vindt plaats bij sporthal de Kers, waar de kinderen 

normaal ook gymmen. 

Alle kinderen zijn daar welkom vanaf 8.20 uur.  

Aan het einde van de sportdag, om 14.30 uur, kunt u uw kind 

daar weer ophalen  

(bij de Kers dus). 

Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Indien dit het geval is ontvangt u daar ’s morgens 

vroeg via Parro bericht van. De kindren komen dan gewoon naar school. 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de informatie die meester Lars gegeven heeft over de 

sportdag nogmaals aan. 

Omdat het sportdag-programma niet geschikt is voor kleuters, hebben onze Kookaburra’s en 

Wombats een alternatief sportief programma op school. Dat wordt ook hartstikke leuk! 

Veel sport-plezier allemaal!  

 

Sportdag dinsdag 31 mei 

Samen gezond leren eten met Tommy Tomato 

https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/


 

 

 

 
 

Di 31 mei Sportdag in/bij de Kers 

Do  2 juni Muziek, dans en drama door meester Evan 

Vr  3 juni Schoolreis; jubileumviering in Linnaeushof 

Ma 6 juni School gesloten ivm Pinksterweekend 

Di 7 juni ICT in de klas door juf Debby 

Do 9 juni Muziek, dans en drama door meester Evan 

Vr 10 juni Kiwi’s en Koala’s excursie Zuiderzeemuseum Enkhuizen 

Do 16 juni Muziek, dans en drama door meester Evan 

Vr 17 juni Koffie-ochtend voor ouders op school (8.30 – 9.15 uur) 

Di 21 juni ICT in de klas door juf Debby 

Do  23 juni Muziek, dans en drama door meester Evan 

Do 23 juni Studiemiddag, school vanaf 12.30 uur gesloten 

 

 

 

Weekagenda De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 17 juni 


