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De afgelopen weken hebben we allemaal in 

familiegroepen (alle leeftijden gemixt) gewerkt 

aan de lampion voor het Sint Maartenfeest. Er 

kon gekozen worden uit verschillende modellen 

en er werden verschillende knutseltechnieken 

gebruikt. Dat was voor de kleinsten niet altijd 

eenvoudig…. Gelukkig werden ze goed geholpen 

door de oudere kinderen en was de 

samenwerking perfect! Het waren 

leuke, gezellige knutselmomenten. 

Afgelopen vrijdag hebben we generale 

repetitie gehouden in school met onze 

lampionnen en gingen de groepen bij 

1 of 2 buurgroepen op visite om even de Sint Maartenliedjes te oefenen (en 

daarmee een heerlijk snoepje/mandarijntje te verdienen). 

’s Avonds hebben de kinderen onder een helder maantje in hun eigen buurt Sint 

Maarten kunnen lopen. We denken dat alle snoeptrommels goed gevuld zijn!  
 

 

 

 

Na de zomervakantie hebben alle ouders/verzorgers 

een verzoek tot betaling van de ouderbijdragen gehad. 

Velen van u hebben gehoor gegeven aan deze oproep 

en inmiddels de ouderbijdragen voldaan, waarvoor 

onze hartelijke dank! Voor de mensen die er nog niet 

aan toegekomen zijn de betaling te regelen is dit een 

herinnering. U kunt uw bijdrage overmaken volgens de 

hiernaast aangegeven betaalinstructies. Hartelijk dank 

voor uw bijdrage! 

 

Volgens onderstaand schema kunt u zien welk bedrag 

er gevraagd wordt. Indien u voor meerdere kinderen 

betaalt dient u de bedragen bij elkaar op te tellen. 

Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen wordt een bedrag naar rato 

berekend. De ouders van deze kinderen ontvangen aan het einde van het schooljaar een 

betaalverzoek met het juiste bedrag. 
 

Groep VOB Festi-fonds Schoolreis Totaal 

Kookaburra’s/Wombats € 35,00 € 25,00 € 27,50 € 87,50 

Kiwi’s/Koala’s € 35,00 € 25,00 € 32,25 € 95,25 

Kangoeroes/Wallaby’s € 35,00 € 25,00 € 38,50 € 98,50 

Dingo’s/Kowaris’s € 35,00 € 25,00 € 65,00 € 125,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maarten 

Maandag 5 december 
school tot 12.30 uur, 

dus ’s middags vrij! 

Ouderbijdrage nog  
niet betaald? 
 

Uw bijdrage graag via:  

reknr. NL87 INGB 0000 7340 05,  

t.n.v. AB basisschool de Tandem  

onder vermelding van de naam van  

uw kind(eren). 

Wist u dat óók alle vieringen  
(zoals Sinterklaas en Kerst)  

met uw bijdrage worden bekostigd? 



 
 

Vorige week zijn de schoolfotograaf-kaartjes aan uw kind 

meegegeven, met een unieke code waarmee u kunt inloggen 

bij nieuweschoolfoto.nl/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.  
Als u geen kaartje heeft ontvangen, vraagt u er dan even 

naar bij de groepsleerkracht van uw kind? Mocht u het kaartje niet meer hebben, maar 

wél willen bestellen, dan kunt u even contact opnemen met Alette 

(administratie@jenaplan-detandem.nl) voor de juiste bestelcode.  
 

 
 

Afgelopen week was het de Week van de Mediawijsheid. 

Dit is een landelijk initiatief met als thema: Like en 

Cancel. Samen Sociaal Online is de uitnodiging om het 

gesprek met elkaar aan te gaan. Rond de Week van de 

Mediawijsheid werden door het hele land activiteiten 

georganiseerd. 

Ook bij de Dingo’s en Kowari’s werd er aandacht besteed 

aan verantwoord (social) media-gebruik. Ze pakten het 

thema aan om online een spel te spelen, waarbij een 

beroep werd gedaan op hun speurtechniek en het geven      

van handige zoekopdrachten. 

 

 
 

De komende periode staat weer bol van de festiviteiten op school, 

zoals 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 even voor 

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

die hiermee gepaard gaan kunnen natuurlijk gedeclareerd worden. 

  

 
 
Op dinsdagmorgen 22 november organiseren we weer een gezellige Kijk!- en koffie-

ochtend voor ouders/verzorgers. Vanaf 8.30 uur kunt u samen met uw kind een kijkje in 

de klassen nemen waar de kinderen zelf uitleg geven over de lessen die zij 

volgen en zij vol trots gemaakt werk aan u tonen. Aansluitend kunt u tot 

ongeveer 9.30 uur genieten van een kopje koffie/thee. Dit organiseren we 

alleen met droog weer buiten op het onderbouwplein bij de picknicktafels, 

omdat we willen voorkomen dat er binnen te veel volwassenen te dicht op 

elkaar staan. U kunt dan buiten gezellig bijkletsen met andere ouders en met 

de aanwezige Tandem-medewerkers over uiteenlopende zaken. Wij hopen op 

deze wijze de open communicatie die we op school zo prettig vinden te 

handhaven. Heeft u een vraag of opmerking over zaken die op school spelen? Bespreek 

het met ons (en elkaar)! Komt allen!  

Bij regen komt het koffie/thee moment helaas te vervallen. 

 

 

Schoolfotograaf 

Week van de mediawijsheid 

Dieet op school 

 

Kijk! - en koffieochtend op dinsdag 22 november 

https://www.weekvandemediawijsheid.nl/


 

 

Met cultuur en geschiedenis beleven en ontdekken kun je 

niet vroeg genoeg beginnen! 

Onze Kookaburra’s en Wombats togen naar Medemblik om 

daar in kasteel Radboud een rondgang te maken door de 

vele kamers die het bezit. Er was van alles te zien en leren 

over de tijd van de ridders en jonkvrouwen. Het was een 

leerzame en vooral ook leuke excursie! Alle begeleiders 

ontzettend bedankt voor jullie inzet.  
 

 
 

Het Sinterklaasfeest is in aantocht! Afgelopen zaterdag heeft 

Sinterklaas met zijn Pieten voet aan wal gezet! 

Uiteraard besteden we in de groepen aandacht aan het 

Sinterklaasfeest. Wij volgen daarbij het Sinterklaasjournaal en 

doen zoveel mogelijk mee met het TV-verhaal. Meer informatie 

over het feest op 5 december volgt in een aparte Sinterklaasbrief, 

die u via Parro wordt gestuurd. Vooruitlopend daarop vast de 

mededeling dat het jaarlijkse schoenzetten op school op  

dinsdag 22 november plaats vindt.  

 

 
 

Om het muziekmaken te promoten en het bespelen van onze keyboards nieuw leven in te 

blazen hebben we Ellis Castenmiller van Kzing! Gevraagd om in de groepen wat opfris-

lessen te organiseren. 

Wij hebben al enige jaren de beschikking over keyboards, waar periodiek mee gewerkt 

wordt in alle groepen. Goed voor de algemene ontwikkeling en passend in onze visie op 

gebied van ontwikkeling van kunstzinnige vorming en muziekonderwijs.  

Ellis is enthousiast met de kinderen en de keyboards aan de slag gegaan en de eerste 

vrolijke muziekdeuntjes hebben we al gehoord! 

Bedankt Ellis, voor je bijdrage aan ons muziekonderwijs! 

 

 
 

Als je leerling in groep 8 bent, staat in dit laatste jaar veel in het teken van afronding van 

de basisschoolperiode en vooruitkijken naar een keuze op gebied van doorstroming naar 

het voortgezet onderwijs. Om enig idee te krijgen van hóe de verschillende VO-scholen in 

Hoorn er aan de binnenkant uitzien en wat ze te bieden hebben, worden ze bezocht en 

mogen onze groep 8-ers zelfs al wat lesjes proefdraaien. 

Daarmee bieden we ze een goede voorbereiding op de 

overstap naar het VO. 

In het nieuwe kalenderjaar organiseren de 

scholengemeenschappen in Hoorn hun open dagen. Op de 

sites van deze scholen kunt u precies zien wanneer dat is:  
https://www.tabor.nl/ 

https://www.atlascollege.nl/ 

https://svpo.nl/ 

https://www.vonknh.nl/  
 
 

 

 

 

Aankomst Sinterklaas 

Keyboard spelen 

Groep 8 bezoekt het Voortgezet Onderwijs 

Kleuters op kasteel Radboud! 

https://www.tabor.nl/
https://www.atlascollege.nl/
https://svpo.nl/
https://www.vonknh.nl/


 
 

Op donderdag 17 november, na 15.00 uur, meert de 

pakjesboot van Sinterklaas aan in het speellokaal van 

de Tandem. Het vergt nog wel even wat energie en 

moeite om de boot op de juiste plek te manoeuvreren. 

Welke ouders kunnen meester Lars daar even bij 

helpen? Een mondelinge toezegging bij de 

leerkracht van uw kind is prima.  

Vele handen maken licht werk … 

In de dagen daarna kunnen alle kleuters op de boot 

oefenen op alle Pieten-karweitjes, zoals daar zijn: 

handig de boot op- en afklimmen, pakjes opbergen, pakjes overgooien en nog veel meer. 

Ook de skills van een goede Sinterklaas komen natuurlijk aan bod. Goed voor vele 

uurtjes speelplezier!  
 
Vanmiddag wordt de school helemaal in Sinterklaassfeer gebracht. Laat Sinterklaas maar 

komen, want we zijn er (bijna) klaar voor…  

 

 
 

Om misverstanden te voorkomen onderstaand wat specifieke schooltijden:  

DAG DATUM SCHOOLTIJD OMSCHRIJVING 

Maandag 5 dec. 8.30 – 12.30 u. Sinterklaasviering 

  v.a. 12.30 u. Middag vrij 

Woensdag 21 dec. 8.30 – 12.30 u. Schooltijd 

  17.30 – 19.00 u. Kerstdiner 

Donderdag 22 dec. 8.30 – 14.30 u. Schooltijd, laatste schooldag voor Kerstvakantie 

Vrijdag 23 dec. -  Start Kerstvakantie, school gesloten 

Maandag 9 jan. 8.30 – 14.30 Eerste schooldag na Kerstvakantie 

 

 
 

In de eerste helft van het schooljaar zijn de kinderen in 

groep 3 zeer actief bezig met het aanleren van alle letters 

van het alfabet en het leren lezen. In de maand november 

zijn de meeste kinderen zover dat ze de eerste leesboekjes 

kunnen lezen. Om ze te helpen, te stimuleren en om ze het 

plezier in lezen bij te brengen, zoeken we voor de groep-3-

ers een leesmaatje uit groep 4 en wordt er gedurende de 

week op verschillende momenten in koppels gelezen. We 

noemen dit op school DUO-lezen. Wat gaat dat al goed zeg! 

 

 
 

Misschien heeft u op school zélf nog op deze wijze les gehad: 

topografie met een aanwijsstok en een grote landkaart, die voor 

het schoolbord werd gehangen. 

Tegenwoordig gaat dat geheel anders, want we werken nu met 

een digibord, waarop we heel snel en efficiënt kunnen laten zien 

hoe onze wereld eruit ziet en waar we ons bevinden. 

We hebben de ouderwetse landkaarten lang bewaard, maar nu 

wordt het tijd afscheid te nemen… Heeft u interesse in deze 

(soms grote) kaarten of weet u iemand die er belangstelling voor 

heeft? Kom even kijken en neem ze gratis mee! 

Doe het snel, want we willen er vóór de Kerstvakantie vanaf zijn!  

 

 

De pakjesboot meert aan op de Tandem 

Schooltijden in december 

DUO-lezen 

School-landkaarten gratis op te halen 



 
 

vrijdag  18 november Kooka’s, Wombats, Kiwi’s en Koala’s bezoeken het  

  Pietendorp in Enkhuizen 

dinsdag 22 november Kijk!- en koffie-ochtend voor ouders 

dinsdag 22 november schoenzetten op school 

vrijdag 25 november weeksluiting Kangoeroes 

maandag  5 december Sinterklaasviering tot 12.30 uur, middag vrijdag 

woensdag 21 december Kerstviering 17.30 – 19.00 uur 

donderdag 22 december laatste schooldag voor Kerstvakantie (school tot 14.30 uur) 

vrijdag 23 december Start kerstvakantie, geen school meer vandaag 

 24 dec t/m 9 jan Kerstvakantie 

maandag 9 januari eerste schooldag na kerstvakantie 

 
 

Weekagenda 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 
omstreeks 16 december 


