
 

 

Nieuwsbrief nr. 1, 16 september 

 
 

De eerste schoolweken zitten erop! We willen iedereen hartelijk welkom heten terug op school.  

Een nieuw schooljaar ligt voor ons, het planbord is gevuld met allerlei dingen waar we ons de 

komende tijd mee bezig zullen houden. En de eerste schoolreizen hebben al plaatsgevonden! 

 

Via de nieuwsbrief (verschijnt 1x per maand) houden we u regelmatig op de hoogte van de dingen 

die zich binnen de school afspelen, en soms ook over evenementen op gebied van cultuur, sport en 

recreatie die in de buurt plaatsvinden. We sluiten de nieuwsbrief af met een weekagenda, met 

vermelding van alle schoolactiviteiten voor de komende tijd. Ook via Parro houden we u op de 

hoogte van allerlei schoolzaken. Het betreft dan vaak de meer directe/urgente zaken of zaken die 

alleen een bepaalde groep aangaan. Ook wordt er regelmatig via Parro verslag gedaan (met foto’s) 

van activiteiten in de groep.  

 

 
 

Aan het begin van het schooljaar stroomt er direct al een aantal 

nieuwe kinderen de school binnen. We heten deze kinderen van harte 

welkom en wensen ze op de Tandem veel (leer)plezier! 

De kinderen die in de laatste weken van het vorige schooljaar nog zijn 

ingestroomd en de ouders van al deze kinderen heten we natuurlijk 

ook van harte welkom! 

 

 
 

Om 8.20 uur luidt er een eerste bel als teken dat de 

schooldeur geopend wordt. Alle kinderen worden door de 

leerkrachten bij de poort of bij de (klas)deur opgewacht. In 

onze brief gericht aan alle ouders/verzorgers van 26 

augustus j.l. hebben we aangegeven hoe dit per groep 

geregeld is. Deze brief sturen we als bijlage bij deze 

Nieuwsbrief nog een keertje mee. 

Aan het einde van de schooldag 

worden de kinderen uit de groepen 1/2 

en 3/4 door hun groepsleid(st)ers naar 

buiten begeleid. Daar vindt de 

overdracht plaats van groepsleid(st)ers naar ouders/verzorgers/BSO. Ouders 

wachten buiten de poort. De medewerker van de BSO wacht op gepaste 

afstand binnen de poort. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig 

naar buiten. 

 

Voor alle duidelijkheid willen we nog even benadrukken dat het ook bij slecht 

weer voor ouders/ verzorgers niet is toegestaan in school te wachten. 

Houdt u hier rekening mee? 

 

 

 

 

 

 

 

4-jarigen  
in groep 1 

ma t/m vrij:   
8.30 uur- 12.30 uur 

5- jarigen en  
4-jarigen in 
groep 2  

 

ma,wo,vr:     
8.30 uur- 12.30 uur 
di en do:        

8.30 uur- 14.30 uur 

Groep  3 t/m  8 

ma,di,do,vr:   
8.30 uur- 14.30 uur 
wo:              
8.30 uur- 12.30 uur 

Schooltijden  

Nieuwe leerlingen  

Welkom op school! 

Let op! 

Dinsdag 27 september 

studiemiddag. De school is 

vanaf 12.30 uur gesloten! 



 

 

 

 
 

De groepen 3 t/m 8 zullen, net zoals vorig schooljaar, op dinsdag 

gymmen in sporthal de Kers. Deze gymlessen worden door vakleerkracht Lars van den Broek 

gegeven. De kinderen worden onder begeleiding van een leerkracht naar en van de Kers gebracht.  

De eerste groep (groep 7/8) gaat zelfstandig naar de Kers en de laatste groep (ook groep 7/8) 

gaat zelfstandig naar huis.   

De Kookaburra’s en Wombats spelen/gymmen regelmatig in ons eigen speellokaal, maar daarnaast 

krijgen beide groepen ook speciale gymlessen op donderdagochtend van Lars.  

Verder heeft de gemeente Hoorn op donderdagmiddag tijd en ruimte voor ons gereserveerd om 

gebruik te maken van sporthal de Kers.  

De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 zullen volgens een 

rooster op donderdagmiddag gymmen. Dit 

wordt van tevoren in de klas en via Parro 

gemeld. De donderdaggym wordt ook door Lars 

verzorgd.  

 

 
 

Alle groepen gaan in het begin van het schooljaar op 

schoolreis. Hiervoor hebben we gekozen omdat alle 

kinderen en de groepsleid(st)ers dan goed aan elkaar 

kunnen wennen. Een kennismakingsdag (of dagen) 

dus eigenlijk, maar dan wel héél speciaal! 

De meeste groepen hebben al info ontvangen over de 

schoolreisdata en bestemmingen. 

Onderstaand sommen we het nog even voor u op: 

 

groep 1/2  donderdag 6 oktober  Sprookjeswonderland in Enkhuizen 

groep 3/4  dinsdag 4 oktober dierenpark Amersfoort  

groep 5/6  vrijdag 16 september  het Woeste Westen in Amsterdam 

groep 7/8  donderdag 8 september  het Streekbos in Bovenkarspel  

 vrijdag 9 september  de Efteling in Kaatsheuvel. 

 

 
 

In de eerste weken van het schooljaar worden er informatie-sessies georganiseerd, waarbij u als 

ouder/verzorger algemene informatie, maar ook informatie over het jaarprogramma, de verschillende 

lesmethodes die we hanteren en andere belangrijke wetenswaardigheden ontvangt. Ook is het dé 

gelegenheid kennis te maken met een nieuwe leerkracht en met collega-ouders. 

Net als vorig jaar zullen niet alle groepen een info-avond organiseren. Er zijn ook inloopmiddagen 

maar sowieso ontvangt u een informatieboekje, waarin alle informatie duidelijk voor u op een rijtje 

is gezet.  

De keuze om géén informatie-avond te organiseren is overigens gemaakt omdat, vooral in de 

groepen 5 t/m 8, de belangstelling voor een informatie-avond de laatste jaren sterk is 

teruggelopen en de opkomst minimaal was. Een informatieboekje is dan een goed alternatief om 

alle ouders tóch van informatie te voorzien! 

Daarnaast is in sommige groepen gekozen voor inloopmomenten na schooltijd, waarbij u in 

gelegenheid bent de leerkracht te ontmoeten en de klas te bekijken.  

Mist u informatie of roept de geboden informatie vragen op? U kunt altijd even bellen naar school 

voor urgente praktische vragen of een mailtje sturen aan de leerkracht(en) van uw kind, indien het 

om specifieke vragen over uw kind gaat. Er kan natuurlijk ook altijd een afspraak gemaakt worden 

voor een gesprek na schooltijd met de leerkracht. 

 

 

 

Gym voor alle groepen  

Informatieavonden en info-boekje 

Schoolreisjes 

Over de betaling van de Vrijwillige Ouderbijdrage en de Schoolreiskosten heeft u aan het begin van de 

zomervakantie een verzoek via een brief gehad. Velen van u hebben gehoor gegeven aan het betalingsverzoek. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Heeft u vragen? Neem dan even contact op door een mailtje te sturen naar: 

administratie@jenaplan-detandem.nl 

 

Aandachtspunten m.b.t. de gym: 

• géén schoenen met zwarte zolen 

• géén sieraden 

• elastiekje voor je haar (als je lang haar hebt) 

• handdoek en/of deodorant mee voor ’t opfrissen 
 

Gym op dinsdag en 

donderdag 
 

mailto:administratie@jenaplan-detandem.nl


 

 

 
 

Ieder jaar ontvangt u de zogenaamde ‘jaarlijkse bijlage’ van de 

schoolgids. Hierin staat een aantal zaken over de dagelijkse gang 

van zaken in de school en andere dingen die niet in de (meer 

algemene) schoolgids worden genoemd. De jaarlijkse bijlage 2022-

2023 is als bijlage bij deze Nieuwsbrief meegestuurd. U treft hem 

ook aan op de website van school. 

Aan het inhoudelijk jaarverslag, een verslag van het afgelopen 

schooljaar met o.a. de financiële verantwoording van de uitgaven 

van de vrijwillige ouderbijdrage, wordt op dit moment de laatste 

hand gelegd en wordt u binnenkort toegestuurd. 

 

In sommige groepen hebben ouders ervoor gekozen een app-groep aan te maken om elkaar snel 

te kunnen bereiken. Wij hebben hier niets op tegen, maar sommige leerkrachten hebben 

aangegeven hier niet aan deel te willen nemen. De reden hiervoor is dat zij hun prive- 

telefoonnummer liever niet verspreid zien. We hopen dat u hier begrip voor heeft. 

 

De contacten met de leerkracht van uw kind lopen grotendeels via kort contact bij binnenkomst, 

telefonisch en via e-mail of Parro. Wilt u er alstublieft rekening mee houden dat onze 

leerkrachten/medewerkers niet 24/7 beschikbaar zijn en dat ze mogelijk niet direct kunnen 

reageren op uw vraag. Waar mogelijk zullen leerkrachten via een automatische mail-reply 

aangeven wanneer ze weer beschikbaar zijn en wanneer u een reactie kunt verwachten.  

 

De jaarplanning, met alle activiteiten die we gedurende het gehele schooljaar gepland hebben (en 

voor u van belang zijn), staat één dezer dagen op de website van school: www.jenaplan-

detandem.nl. 

Houdt u er wel rekening mee dat de planning een dynamisch instrument is en dat deze onderhevig 

is aan wijzigingen en aanvullingen. We doen ons best alle informatie actueel te houden en u via 

Parro en de nieuwsbrief op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen. 

  

 

 

Natuurlijk zullen er dit schooljaar ook weer weeksluitingen plaatsvinden. Deze vinden 

steeds op vrijdag plaats (maar niet iedere vrijdag!) van 11.45 – 12.15 uur. In de 

jaarplanning staat welke groep er wanneer aan de beurt is. Helaas zullen vooralsnog 

de weeksluitingen nog zonder de steun en het applaus van ouders/verzorgers en 

andere belangstellenden plaatsvinden.  

In verband met de beperkte ruimte in de toneelzaal kunnen we het houden van 

voldoende afstand tot elkaar niet garanderen (deze maatregel ivm Corona-

besmetting is nog steeds van kracht).  

We hebben signalen ontvangen dat ouders het zo ontzettend jammer vinden dat de weeksluitingen 

met beperkende maatregelen plaatsvinden. Dat vinden wij ook! Daarom beraden we ons erop hoe 

we dit probleem veilig kunnen oplossen. Binnenkort komen we met een plan! 

De eerste weeksluiting is op vrijdag 14 oktober en wordt verzorgd door de Wallaby’s.  

 

 
 

Veel Tandemkinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan met de lotenverkoop 

van Jantje Beton! De actie loopt van 14 t/m 28 september.  

 

De uiterlijke inleverdatum voor bestel/machtigingsformulieren is 

vrijdag 7 oktober. Het is heel belangrijk dat de formulieren terugkomen, 

want zonder de machtigingsformulieren kunnen geen bestellingen gedaan en dus geen 

loten gekocht worden.  

Overigens: deze lotenverkoop-actie is ook voor de school een lucratieve bezigheid! De helft van de 

opbrengst van de lotenverkoop is nl. voor de school! Vorig schooljaar was de opbrengst  

€ 1.056,00! Hiermee hebben we wat reparaties kunnen uitvoeren aan de vaste buitentoestellen. 

De opbrengst van de huidige lotenactie zullen we besteden aan de aanvulling en vervanging van 

ons kleine buitenspelmateriaal. We nemen er zelfs alvast een voorschot op zodat we er de 

komende periode nog gebruik van kunnen maken… 

 

Jantje Beton-lotenactie 

 

Weeksluitingen (nog zonder ouderpubliek) 

Jaarlijkse bijlage, inhoudelijk jaarverslag en jaarplanning 

Tijd weeksluiting: 

11.45 – 12.15 uur 
 

http://www.jenaplan-detandem.nl/
http://www.jenaplan-detandem.nl/


 

 

 
 

 

Op verzoek nog even het vakantierooster voor dit schooljaar op herhaling.  

 
 

Het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties is aan strenge regels gebonden. U dient hiervoor 

een speciaal aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij de groepsleid(st)er 

van uw kind of bij de directie/administratie. 

Voor informatie over de exacte regels voor verlof kunt u een folder verkrijgen bij de schoolleiding. 

U krijgt via de administratie van school via email een reactie op uw aanvraag. 

Ook voor kinderen die nog niet leerplichtig zijn (d.i. wanneer zij 5 jaar worden), stellen 

wij het op prijs als u een verlofaanvraagformulier invult. 

Voor een bezoek aan de huisarts, tandarts, e.d. volstaat het als u de groepsleid(st)er van uw kind 

hierover tijdig inlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De KBW is dit jaar van 5 t/m 16 oktober.  

Het thema van dit jaar is: “Gi-ga-groen / dieren en natuur”. Daar kunnen we verschillende kanten 

mee op! 

Er vinden op school in de KBW verschillende activiteiten plaats. We gaan gezellig luisteren naar 

verhalen, waarbij de kinderen zélf mogen kiezen welk verhaal ze graag willen horen. Daarnaast  

zullen we in familiegroepen (d.w.z. in een groep kinderen waarin alle groepen en alle leeftijden 

vertegenwoordigd zijn) nog meer leuke en verrassende dingen gaan doen! We zijn al volop met de 

voorbereidingen! Gezellig en leerzaam zo’n KBW! 

 

 
 

Vorig schooljaar hebben we gelukkig tóch nog 1 koffie-ochtend 

kunnen organiseren! Deze vond buiten op het schoolplein 

plaats en werd druk bezocht! De koffie-ochtend is bedoeld om 

op informele wijze met elkaar (ouders en teamleden) van 

gedachten te wisselen over allerlei (school)zaken, of gewoon 

om contact met elkaar te houden. Dit alles onder het genot 

van een heerlijke kop koffie en een vers koekje! De koffie-

ochtend wordt meestal gevolgd door een bezoek in de klas om 

daar project-werkstukken of andere werkjes van kinderen te 

bekijken. Deze populaire bijeenkomsten ervaren we altijd als 

zeer waardevol (en gezellig natuurlijk).  

Bij het maken van de jaarplanning hebben we 2 koffie-momenten opgenomen: 

22 november en 2 juni van 8.30 – 9.00 uur. U ontvangt hiervoor t.z.t. via Parro een uitnodiging. 

 

Begin schooljaar ma 29 augustus 2022   

Herfstvakantie ma 17 oktober 2022 t/m vr 21 oktober 2022 

Kerstvakantie  vr 23 december 2022 t/m vr 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie vr 24 februari 2023 t/m vr 3 maart 2023 

Pasen vr 7 april 2023 t/m ma 10 april 2023 

Meivakantie ma 24 april 2023 t/m vr 5 mei 2023 

Koningsdag in meivakantie     

Hemelvaartsdag do 18 mei 2023 t/m vr 19 mei 2023 

Pinksteren zo 28 mei 2023  t/m ma 29 mei 2023 

Zomervakantie ma 24 juli 2023 t/m vr 1 september 2023 

Koffie-ochtenden  

 

Kinderboekenweek (KBW) 

Vakantierooster 

De data voor de studiedagen (gehele dag): 

Vrijdag  2 september 2022 

Maandag 31 okt en dinsdag 1 nov 2022 

Maandag 6 maart 2023 

Woensdag 15 maart 2023 

Vrijdag 21 juli 2023 

 

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

Dinsdagmiddag 27 september 2022 

Maandagmiddag 5 december 2022 

Donderdagmiddag 26 januari 2023 

Donderdagmiddag 13 april 2023 

Donderdagmiddag 8 juni 2023 

Op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 

is de school gesloten ivm deelname aan de 

landelijke Jenaplanconferentie.  

Houdt u hier rekening mee? 



 

 

 

 
 

De komende maanden staan weer bol van de festiviteiten op school, zoals 

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Voor kinderen met een dieet/ 

voedselallergie is dit niet altijd prettig, want zij mogen of kunnen niet alles 

mee-eten. Wij proberen daar op school zoveel mogelijk rekening mee te 

houden. Als uw kind bepaalde voedingsmiddelen niet verdraagt, wilt u dit 

dan alstublieft melden bij de leerkracht van uw kind. Hij/zij overlegt met u 

wat er geregeld kan/moet worden. Vaak houdt dit in dat u zelf voor een 

passend alternatief zorgt, om risico’s te voorkomen. Kosten die hiermee 

gepaard gaan kunnen evt. gedeclareerd worden. 

 

 
 

Binnenkort ontvangen alle ouders/verzorgers groep 1 t/m 7 een 

uitnodiging voor de zgn. LOL-gesprekken (LOL staat voor Leerling-

Ouder-Leerkracht). De gesprekken vinden dit jaar vóór de 

herfstvakantie plaats, zodat we zo vroeg mogelijk in het schooljaar 

kennis maken met elkaar. Tijdens de gesprekken staan ook de gang 

van zaken in de groep, maar vooral ook de ontwikkeling van het 

individuele kind centraal. Deze opzet komt voort uit de gedachte dat 

we kinderen meer willen betrekken bij hun eigen ontwikkeling en ze 

hierin meer verantwoordelijkheid willen geven. Dit zgn. eigenaarschap 

van leerlingen willen we hiermee een accent geven. 

Voor groep 8 duurt het nog even voor er gerichte ouder/kind gesprekken plaatsvinden: in 

december zullen de VO-schooladviezen worden verstrekt. Uiteraard kunt u vóór die tijd een 

afspraak voor een gesprek met de leerkracht maken, als daar aanleiding toe is. 

 

 
 

Op vrijdag 7 oktober komt een fototeam van "Nieuwe Schoolfoto" bij ons op school 

om alle Tandem-kinderen te portretteren en van alle groepen een leuke groepsfoto 

te maken. Ook gaan alle broertjes en zusjes uit één gezin samen op de foto (alleen 

kinderen die op de Tandem zitten, dus geen broertjes/zusjes die de Tandem (nog) 

niet bezoeken).  

De verkoop van de schoolfoto's gaat volledig via de eigen webwinkel van “Nieuwe 

Schoolfoto”. U ontvangt een unieke code waarmee u kunt inloggen. Na het inloggen kan er in 

overzichtelijke en eenvoudige stappen een bestelling worden geplaatst. 

Na het plaatsen van een bestelling in de webwinkel is de laatste stap het afrekenen.  

Betalingen gaan via de betalingsprovider Multisafepay.  
 

 
 

 

In de weekagenda worden alle schoolactiviteiten opgenomen die de komende tijd plaatsvinden, 

behalve de vaste programma-onderdelen zoals bv. de dinsdag- en donderdaggym. 

 

 14 t/m 28 sept.  Jantje Beton lotenactie 

Vrijdag 16 september schoolreis Kangoeroes en Wallaby’s 

Dinsdag 20 september Prinsjesdag 

Dinsdag 20 september PROEF-dag Tommy Tomato (alleen bij aanmelding) 

Dinsdag 27 september Studiemiddag, school v.a. 12.30 uur gesloten  

Vrijdag  30 september 14.00 uur informatie en PROEF op het schoolplein voor ouders  

Dinsdag 4 oktober Schoolreis Kiwi’s en Koala’s 

 5 t/m 16 okt. Kinderboekenweek ‘Gi-ga-Groen’ 

Vrijdag 7 oktober Schoolfotograaf 

Vrijdag 14 oktober Weeksluiting door de Wallaby’s 

 15 t/m 23 okt. Herfstvakantie  

 

  

 

Schoolfotograaf 

LOL gesprekken 

Dieet op school 

 

Weekagenda 

Fijn weekend en tot 

maandag allemaal ! 


