
 

 

  

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 8, 1 juli 2022 

 

 

Nog 2 weken, nog 9 schooldagen om precies te zijn en dan is het 

zomervakantie. Iedereen kijkt daar natuurlijk enorm naar uit, maar voor het 

zover is gaan we nog wat leuke programmapuntjes afwerken…  

We geven u even een overzicht:  

 

 

Op woensdag 6 juli vindt onze jaarlijkse nieuwe groependag plaats. Op 

deze dag zullen alle kinderen een kijkje nemen in de nieuwe groep en 

kennismaken met de nieuwe juf/meester en de nieuwe klasgenootjes. 

Ook de kinderen die in de loop van de zomervakantie 4 jaar worden of 

direct na de zomervakantie op de Tandem starten zijn hiervoor 

uitgenodigd. Natuurlijk hebben alle groepsleerkrachten een speciaal 

programma samengesteld voor deze dag. Alle kinderen beginnen direct 

om 8.30 uur in de nieuwe groep! We wensen iedereen alvast heel veel  

 

 
 

Vanmiddag (vrijdag 1 juli) vindt ons jaarlijkse 

zomerfeest plaats. Van 15.00 – 17.30 uur 

organiseren we een “partijtje” met ouderwets 

gezellige onderdelen. U heeft hier allemaal eerder 

al informatie over ontvangen. 

Uiteraard kan dit feestje niet slagen zonder inzet 

van ouders. Fijn dat zoveel ouders gehoor hebben 

gegeven aan onze oproep voor hulp. Als we met 

z’n allen een steentje bijdragen wordt het vast een 

geslaagd evenement. Tot vanmiddag! 

 

 
 

We nemen op passende wijze afscheid van onze groep 8-ers. Er is ze bijvoorbeeld gevraagd een 

stukje te schrijven voor in een herinneringsboekje. Onze huisfotograaf Corina heeft er van alle 

groep-8-ers een prachtig fotoportret bij gemaakt. Het herinneringsboekje krijgen alle groep-8-

ers aan het einde van het schooljaar als aandenken mee naar huis. 

Verder wordt er door onze groep-8-ers intensief gewerkt aan hun afscheidsmusical! 

De repetities zijn in volle gang en kostuums, rekwisieten en andere benodigdheden worden 

verzameld. 

De ouders/verzorgers van onze schoolverlaters zijn met een Parro-bericht geïnformeerd over de 

gang van zaken bij de musical-uitvoering en het afscheid. De musical wordt ook op school voor 

de overige leerlingen uit groep 3 t/m 7 opgevoerd. 

Ook oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. We 

vragen alle bezoekers om voor de zekerheid voldoende afstand van elkaar te nemen. 

 

Het traditionele “de-school-uitvegen” van groep 8 vindt plaats op woensdag 13 juli. Wilt u erbij 

zijn? Neem uw bezem mee en zorg dat u om 10.45 uur klaar staat bij de poort!  

 

Zomerfeest op de Tandem 

 

Afscheid groep 8 

Nieuwe Groependag 

Bijna zomervakantie 

Laatste nieuwsbrief voor 

de zomervakantie! 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

Op de allerlaatste maandag van dit schooljaar proberen we nog wat laatste lessen af te ronden 

en werk af te maken. Het is een gewone schooldag met normale start- en eindtijd. 

 

 
 

 Dinsdag staat helemaal in het 

teken van onze schoolverlaters. 

Dat gebeurt met de traditionele 

musical. De voorstelling begint 

om 20.00 voor de 

ouders/verzorgers van de 

schoolverlaters. Alle teamleden 

zullen op gepaste wijze afscheid 

nemen van de schoolverlaters (en soms ook van de 

ouders…). Dat is altijd een bijzonder moment! Veel kinderen 

(maar ook ouders en leerkrachten) houden het niet droog, 

dus de box met tissues staat al klaar! Onze groep 8-ers 

zwermen uit naar verschillende scholen voor voortgezet 

onderwijs. We wensen ze daar héél veel succes. En als ze 

straks op hun nieuwe school even niet meer weten wat een 

“bijvoeglijk naamwoord” is en hoe ze moeten vermenigvuldigen met breuken enzo… mogen ze 

het best nog even komen vragen hoor! 

 

 

 

 

 

 
 

Op de laatste woensdag van het schooljaar hebben we traditiegetrouw altijd een bijzondere 

laatste activiteit voor al onze Tandem-kinderen. Deze keer een extreem leuke dag met 

verschillende bijzondere workshops!! Voor eten en drinken wordt gezorgd! 

Het wordt een leuke afsluiting van een bijzonder schooljaar! 

Alle kinderen ontvangen een aparte uitnodiging voor deze workshop-dag! 

 

 
 

De laatste momenten van de groep 8-ers op Jenaplanschool de Tandem  

zijn aangebroken: we vegen ze de klas en de school uit! / wijzen ze de deur! /  

duwen ze door de poort en zwaaien ze ook nog uit! Start om 10.45 uur  

 

 

 

 

 

Programma eindweek:  

Maandag 11 juli: gewone schooldag  

Dinsdag 12 juli: Schoolverlatersdag!  

Woensdag 13 juli: Workshop-dag voor alle kinderen! 

Woensdag 13 juli: afscheid groep 8 

De laatste schooldag van onze groep 8-ers is woensdag 13 juli. Deze woensdagmorgen komen ze op 

school om deel te nemen aan een workshop, de musical-zaken van de dag ervoor op te ruimen, hun eigen 

spulletjes te verzamelen en afscheid van de school te nemen.  

Op donderdag 14 juli verwachten we ze niet meer op school…  

Op maandag en dinsdag vullen we onze 

koelkast met drankjes en hapjes voor dit 

afscheidsfeest.  

Wilt u hier rekening mee houden indien 

u een traktatie van uw jarige kind koel 

moet houden. Hier is dan waarschijnlijk 

geen ruimte voor… 

 

Er is deze donderdag GEEN gym! 

 



 

 

 

 

 
 

Op de laatste dag voor de zomervakantie worden de lokalen 

opgeruimd en worden alle tafels, stoelen, kasten, etc schoongemaakt 

en evt. opgestapeld (dan kan de schoonmaker overal goed bij).  

Ook krijgen de kinderen al hun werkjes/volle schriften mee naar 

huis, dus een meegebrachte extra tas is geen overbodige luxe... 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de Tandem-kinderen is er deze dag geen schooltijd meer. 

Alle medewerkers van de school besteden deze dag om de laatste administratieve taken te 

verrichten of af te ronden, de laatste dingen op te ruimen, het activiteiten-rooster (wat al klaar 

staat!) voor het volgend schooljaar door te nemen en wat overdrachten te doen. 

Daarna start voor hen ook de zomervakantie! 

 

 
 

De Bibliotheek heeft tijdens de zomerweken altijd een speciale actie, waarbij het mogelijk is de 

uitleentermijn te verlengen van 3 naar 6 weken.   

Dat is goed nieuws, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het lees‐niveau.  

Verder heeft de Bibliotheek in Hoorn de onderstaande actie: 

 

Haal je vakantieboeken op in deze gave zomerleestas ontworpen door Levi Noë, kleur je tas in en win een 
Moppenboekje van Kidsweek en lees deze zomer lekker door! 
Hoe kom jij aan je gratis tas? 

• Kom naar de bieb vanaf maandag 11 juli 
• Kies minimaal 3 vakantieboeken uit 
• Vraag aan de balie naar de gratis zomerleestas met daarin leuke 

boekenlegger en 
• Doe mee met de inkleurwedstrijd en win een Kidsweek Moppenboekje! 

Je krijgt het Moppenboekje als je je ingekleurde tas aan de balie laat zien. In de 
bibliotheek zijn er ook mogelijkheden om je tas in te kleuren.   
En vergeet niet je tas nog een keer te vullen deze zomer! 
  
Let op: het aantal tassen is beperkt, dus wacht niet te lang! 

 

Bijgaand treft u het vakantierooster aan voor het 

schooljaar 2022-2023. 

We hopen met het tijdig verspreiden van het 

rooster te bereiken dat u uw vakantiewensen hier 

nauwkeurig op kunt afstemmen. Vakantieverlof 

buiten de schoolvakanties wordt slechts in 

uitzonderlijke gevallen verleend. U kunt hiertoe 

een verzoek indienen via een verlofformulier, dat 

verkrijgbaar is bij de leerkracht van uw kind (of bij 

Ids en Alette). Leest u vooral de regelgeving op de 

achterzijde van het formulier, dat voorkomt 

teleurstellingen bij aanvragen. 
 
 

Donderdag 14 juli: OPRUIMDAG 

Vrijdag 15 juli: START ZOMERVAKANTIE! 

Bestrijd de zomer(lees)dip! 

 

Vakantierooster 2022-2023 

De schooltijden voor de 

laatste schooldag zijn 

ongewijzigd! 

4-jarigen uit groep 1/2 

gaan tot 12.30 uur naar 

school. 

Alle andere kinderen gaan 

tot 14.30 uur naar school. 
Er is deze donderdag GEEN gym! 

 



 
 
 
 

 
 

De schoolgids en de jaarlijkse bijlage voor het schooljaar 2022-2023 zijn 

bijna klaar. We verwachten dat we ze nog vóór de zomervakantie naar u 

toe kunnen sturen. 

Het inhoudelijk jaarverslag 2021-2022, inclusief het financieel overzicht 

van de uitgaven Vrijwillige Ouderbijdrage wordt na de zomervakantie 

verstrekt.  

 

 
 

Het is voor ons onmogelijk alle ouders die het afgelopen jaar op verschillende manieren 

geholpen hebben bij alle activiteiten persoonlijk te bedanken. We hebben er daarom voor 

gekozen alle ouders te verrassen met een klein presentje. Wat het presentje is?  

We geven u een hint: “het smeert heerlijk uit en kan goed tegen de zon!”  
 

  
 

In de keuken staat een verzamelbox met gevonden voorwerpen 

(voornamelijk kledingstukken). Indien u iets kwijt bent wilt u dan even 

nazien of het betreffende voorwerp zich daar misschien bevindt? In de 

zomervakantie ruimen we de box op… we schenken alle overgebleven 

stukken aan een goed doel!  

 

 
 

Juf Michelle neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid van de Tandem. 

Zij gaat bij de SED groep als beleidsmedewerker jeugd & onderwijs aan de 

slag! Wij zullen haar allen ontzettend missen: als zeer gewaardeerde en 

kundige collega en als lieve juf van onze Kangoeroes. 

Tijdens onze jaarlijkse team-afsluitdag zullen we haar bedanken voor al haar 

inzet tijdens zovele jaren. De Kangoeroes hebben ook hun plannen al klaar 

liggen om hun juf te bedanken en afscheid van haar te nemen. We verklappen 

hier niet wat ze in petto hebben….  

Veel succes en plezier bij je nieuwe baan juf Michelle! 

 

  
 

Volgende week vrijdag, op 8 juli, worden de rapporten aan de 

kinderen uit groep 1 t/m 7 meegegeven. In sommige gevallen 

volgen dan nog rapportgesprekken, waar u via de leerkracht 

van uw kind een uitnodiging voor ontvangt. 

In de meeste gevallen hebben gesprekken met ouders over de 

voortgang en ontwikkeling van hun kind overigens al plaats 

gevonden, indien hier aanleiding voor was. 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de 

rapportage? Neemt u dan alstublieft even contact op via het 

mailadres van de leerkracht.  

 

 

 

Jaarlijkse publicaties 

Bedankje voor hulp-ouders 

Gevonden voorwerpen 

Afscheid van juf Michelle 

Rapporten mee op vrijdag 8 juli 

Een verzoek tot betaling van de Vrijwillige Ouderbijdragen voor het schooljaar 2022-2023 

ontvangt u in de eerste zomervakantieweek. 

Ouders van kinderen die het afgelopen schooljaar zijn ingestroomd, ontvangen daarnaast 

ook een betaalverzoek voor het schooljaar 2021-2022. 

 



 

 

 

 

 
 

Wo 6 juli Nieuwe groependag 8.30 – 12.30 uur  

(groep 8 en andere schoolverlaters hebben geen school) 

Do 7 juli Excursie Kowari’s en Dingo’s naar van Gogh Museum te Amsterdam 

Vr 8 juli Rapporten mee naar huis 

Vr 8 juli Natuurexcursie Koala’s en Kiwi’s 

Di 12 juli Musical/afscheid groep 8 voor genodigden 

Di 12 juli GEEN gym 

Wo 13 juli Workshopdag! 

Do 14 juli Laatste schooldag / opruimen 

Do 14 juli GEEN gym 

Vr 15 juli Start zomervakantie / geen school 

Ma 29 augustus 1e schooldag nieuwe schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Weekagenda 

Omdat er volgende week geen nieuwsbrief meer uitkomt, willen we iedereen 
nú alvast een héél fijne zomervakantie wensen, met veel zon en plezier! 


