
 

 

  

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 10, 25 juni 2021 
 

 

Net zoals vorig schooljaar doen we, ondanks de beperkende maatregelen, 

ons uiterste best om de Tandemkinderen in de laatste weken van dit 

schooljaar nog te trakteren op leuke activiteiten. Veel zaken die op het 

rooster stonden, zoals het jaarlijkse zomerfeest, de avond-4-daagse, de 

Kzing-lessen en andere zaken zijn afgelast of worden in gewijzigde vorm 

aangeboden (Kzing via ZOOM bv.) 

Onze traditionele nieuwe groependag vindt op woensdag 30 juni plaats. 

Als school hebben we door de onlangs aangekondigde versoepelingen, buiten de algemene 

hygiëne-maatregelen, wat meer mogelijkheden gekregen om onze activiteiten groeps-

doorbroken aan te bieden. We hebben echter, om de rust en orde in deze laatste 2 schoolweken 

te handhaven, besloten niet al te veel veranderingen door te voeren. Zo wordt de nieuwe 

groependag bv. net zoals vorige jaar georganiseerd. U leest dit in de bijlage bij deze 

nieuwsbrief.  

Ook ouders en andere bezoekers in de school kunnen we nog niet toelaten. We kunnen in school 

de anderhalve meter maatregel namelijk niet handhaven. Zodra ook deze maatregel opgeheven 

wordt zullen we u berichten over de stappen die we dan nemen. 

Het halen en brengen van kinderen vindt vooralsnog plaats bij de hekken van ons schoolterrein. 

 

De groepslijsten voor het schooljaar 2021-2022 worden individueel via ParnasSys gestuurd. 

De rapporten volgen volgende week: op vrijdag 2 juli. 

 

 
 

Voor de kinderen uit groep 8 is gezocht naar een manier om op passende wijze afscheid van de 

Tandem te kunnen nemen. 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 zullen via een aparte brief vandaag worden 

geïnformeerd over de gang van zaken bij de musical-uitvoering en het afscheid. Dit jaar wordt 

de musical ook op school voor de overige leerlingen uit groep 3 t/m 7 opgevoerd (hoera, het 

mag weer!). 

Oud-leerlingen en andere belangstellenden weren we nog even uit de school. We 

kunnen voor bezoekers de anderhalve meter maatregel niet handhaven. Dit is dus 

helaas nog niet mogelijk. 

Het traditionele “de-school-uitvegen” van groep 8 vindt plaats op woensdag 7 juli. 

Heeft u vragen en/of zorgen over de procedures rond het afscheid van groep 8? Neem dan even 

contact op met de leerkracht van uw kind. Zij legt u graag nog een keer uit welke maatregelen 

we hebben genomen voor een feestelijk en passend afscheid!    

 

Afscheid groep 8 

De laatste schooldag van onze groep 8-ers is woensdag 7 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 8 juli verwachten we ze niet meer op school…  

Versoepelingen  



 

 

 

 
 

 
 

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. 

Ook vindt de generale repetitie met publiek (groepen 3 t/m 7) plaats van de groep-8 musical. 

 

 
 

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!  

 

 
 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

Programma eindweek:  

Maandag 5 juli: gewone schooldag  

Dinsdag 6 juli: Schoolverlatersdag!  

Woensdag 7 juli: Workshop-dag voor alle kinderen! 

Woensdag 7 juli: afscheid groep 8 

Donderdag 8 juli: OPRUIMDAG 

Vrijdag 9 juli: START ZOMERVAKANTIE! 

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. 

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 donderdag wel gewoon gym: 

Groep 7, Kiwi’s en Kangoeroes 



 

 

 
 

Er is dit jaar geen VakantieBieb. Als alternatief heeft de Bibliotheek een 

andere actie:  

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste 

verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online 

Bibliotheek-app download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook 

als je nog géén lid bent van de bieb. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html  

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Ben je 

nog geen lid van de bieb? Dan mag je in de actieperiode 10  

e-books en 10 luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden 

boeken. 

Lekker blijven lezen hoor!  

 

Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. 

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. 

 

Begin schooljaar 23 augustus 2021   

Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 25 oktober 2021 

Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 18 februari 2022 t/m 28 februari 2022 

Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022 

Koningsdag in meivakantie     

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 5 juni 2022  t/m 6 juni 2022 

Zomervakantie 15 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 

 
 
 

 
 

Een school heeft een bestuur, maar er is in de schoolorganisatie ook een 

medezeggenschapsraad (MR). In de MR komen ouders en leerkrachten samen om mee te 

beslissen over de gang van zaken op school. Ouders en leerkrachten krijgen hier inzicht in de 

bestuurlijke gang van zaken op school. De MR praat mee over beslissingen van de school. 

Naast dat de MR meepraat, is de school ook verplicht om soms instemming of advies te vragen 

voordat er een besluit genomen kan worden. Daarnaast heeft de MR initiatiefrecht. De MR kan 

hiermee zelf voorstellen doen, bijvoorbeeld voor verbetering of verandering in de school. 

De MR speelt een belangrijke rol in het schoolbeleid, ze bevordert openheid en onderling 

overleg, ze waakt tegen discriminatie en voor gelijke behandeling en houdt contact met de 

achterban van ouders en personeel. 

Nog meer informatie over onze MR kunt u via de website van onze school opzoeken; 

www.jenaplan-detandem.nl  

 

Direct na de zomervakantie zullen er verkiezingen plaatsvinden om een vacature in de 

oudergeleding van de MR op te vullen.  

Heeft u interesse, dan kunt u zich nu al kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar de 

voorzitter van de MR: Jan van Assema (jan@janvanassema.nl) 

Bestrijd de zomer(lees)dip! Boek ‘n Trip 

 

MR berichten 

Vakantierooster 2021-2022 

De data voor de studiedagen (gehele dag): 

Vrijdag  27 augustus 2021 

Maandag 25 oktober 2021 

Maandag 28 februari 2022 

Donderdag 31 maart en vrijdag 1 april 2022 

 

Overige (studie)middagen (v.a. 12.30 uur):  

Dinsdagmiddag 28 september 2021 

Vrijdagmiddag 3 december 2021 

Donderdagmiddag 27 januari 2022 

Dinsdagmiddag 15 februari 2022 

Dinsdagmiddag 5 april 2022 

Donderdagmiddag 23 juni 2022 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
http://www.jenaplan-detandem.nl/
mailto:jan@janvanassema.nl


 

 

 
 

De schoolgids en de jaarlijkse bijlage voor het schooljaar 2021-2022 zijn 

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

toe kunnen sturen. 

Ook een verslag van de resultaten van de ouder-tevredenheidenquête 

wordt u vóór de zomervakantie toegestuurd.  

Het inhoudelijk jaarverslag 202-2021, inclusief het financieel overzicht van 

de uitgaven Vrijwillige Ouderbijdrage wordt na de zomervakantie 

verstrekt.  
 

 
 

Wo 30 juni Nieuwe groependag 8.30 – 12.30 uur  

(groep 8 en andere schoolverlaters hebben geen school) 

Vr 2 juli Rapporten mee naar huis 

Di 6 juli Musical/afscheid groep 8 voor genodigden 

Wo 7 juli Workshopdag! 

Do 8 juli Laatste schooldag / opruimen 

Vr 9 juli Start zomervakantie / geen school 

Ma 23 augustus 1e schooldag nieuwe schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse publicaties 

Weekagenda 



    


