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In de afgelopen weken hebben voor alle groepen de schoolreisjes plaats 

gevonden. 

Alle schoolreizen zijn vlot en in opperbeste stemming verlopen. Het weer zat 

mee en er werd op alle fronten flink genoten. Niet alleen door de kinderen 

trouwens, maar ook door de juffen/meesters en begeleiders. Fijn dat zoveel 

ouders/verzorgers bereid waren te assisteren, waarvoor onze hartelijke 

dank! Via Parro is er van alle schoolreizen een foto/film verslag verspreid, 

zodat u een impressie heeft gekregen hoe leuk het allemaal was!  

  

 
 

Veel Tandemkinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan met de loten-

verkoop van Jantje Beton! Wij zijn heel blij met alle bestellingen en hebben 

veel envelopjes met bestel/machtigingsformulieren terug gekregen.  

De actie is inmiddels voorbij.  

 

De uiterlijke inleverdatum voor bestel/machtigingsformulieren was vandaag!  

 

Wij sturen alle formulieren terug naar Jantje Beton voor verwerking. We zijn heel benieuwd 

hoeveel de opbrengst dit jaar zal zijn. Deze lotenverkoop-actie is ook voor de school een 

lucratieve bezigheid! De helft van de opbrengst van de lotenverkoop is voor de school! Hiermee 

kunnen we wederom onze speeltoestellen opknappen!  

 

 
 

De KBW van dit jaar wordt dit weekend afgesloten. Het thema van dit   

jaar was: “Gi-Ga-Groen” en had alles te maken met alles wat groen is   

(vooral dieren en natuur kwam bij ons op school aan bod). Er vonden 

op school in de KBW verschillende (lees)activiteiten plaats. We 

hebben gezellig geluisterd naar verhalen, waarbij de kinderen zélf 

mochten kiezen welk verhaal ze graag wilden horen. Verder werd er in alle 

klassen op eigen wijze vorm gegeven aan het thema. Zo hebben de Kangoeroes 

en de Wallaby’s bijvoorbeeld met materiaal uit de natuur fantasie-beesten 

gemaakt. U heeft vast de leuke foto’s al voorbij zien komen in Parro, maar we 

plaatsen er hier nog een paar. 

 

 
 

De laatste tijd hebben we meer te maken met Tandem-kinderen die de 

regels en afspraken die we op school (maar thuis vast ook) hebben over 

taalgebruik ‘vergeten’ zijn… 

Schuttingwoorden, vloeken, scheldwoorden, maar ook gillen en schreeuwen… we 

horen van alles voorbij komen. Natuurlijk worden de kinderen aangesproken op dit 

gedrag en leren we de kinderen dat dit taalgebruik door ons niet geaccepteerd 

wordt… ook niet in het heetst van de strijd, tijdens een spel of in een boze bui… 

We verzoeken u hier thuis ook aandacht aan te besteden. Natuurlijk mogen kinderen zich uiten 

indien ze het ergens niet mee eens zijn of erg boos of gekwetst zijn, maar dit kan ook zonder 

schuttingwoorden, vloeken en scheldwoorden… gelukkig maar! 

Samen zorgen we voor een respectvolle omgang op school en een leefbare samenleving!  

 

Taalgebruik 

Kinderboekenweek (KBW) Gi-Ga-Groen 

Jantje Beton-actie 

 

 Terugblik op de Schoolreisjes  

 

Let op! 
Op maandag 31 oktober 

en dinsdag 1 november bezoeken alle 
Tandem-medewerkers de 2-jaarlijkse 

Jenaplan-conferentie. 
De school is op deze dagen gesloten! 



 

 

 

 
 

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 even voor een passend alternatief zorgt, om 

risico’s te voorkomen. Kosten die hiermee gepaard gaan kunnen natuurlijk gedeclareerd worden. 

 

 
 

Vorige week vrijdag is een fototeam van "Nieuwe Schoolfoto" bij ons op school geweest om alle 

Tandem-kinderen te portretteren en van alle groepen een leuke groepsfoto te maken. Ook zijn 

alle broertjes en zusjes uit één gezin samen op de foto gegaan.  

Het is meestal een hectisch dagje, zo’n foto-dag, maar we zijn er met goed gevolg doorheen 

gewandeld! Alle kinderen hebben het prima gedaan en hebben goed meegewerkt! We hopen dat 

de resultaten ook zo zijn en u tevreden bent.  

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

“Nieuwe Schoolfoto”. U ontvangt binnenkort 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.  
 

 
 

We hebben de afgelopen periode van verschillende 

ouders/verzorgers het verzoek gehad nog een keer de informatie 

over de betaling van de VOB over het schooljaar 2022-2023 

toegestuurd te krijgen. 

Doordat we het verzoek al in juli via Parro hebben gestuurd 

(officieel nog schooljaar 2021-2022), en we inmiddels in een 

volgend schooljaar zitten, is bij sommige ouders het Parro-bericht 

verdwenen! 

Niets aan de hand! We sturen het gewoon nog een keer naar 

iedereen. U treft de informatiebrief met de betaalinstructies als 

bijlage bij deze nieuwsbrief aan. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. We gaan er weer mooie en 

leerzame dingen mee doen! 

Een deel is zelfs al uitgegeven, want ook de schoolreizen worden 

uit de VOB betaald. 

Indien u vragen heeft over de VOB of problemen ondervindt bij de betaling, stuur dan even een 

mailtje naar administratie@jenaplan-detandem.nl. We kijken dan even samen naar een oplossing.  
 

 
 

Op woensdagmorgen is onze schoolbibliotheek geopend (niet elke 

woensdag, maar toch wel regelmatig). Op dit moment is er één ouder 

die voor ons de bibliotheek-openstelling regelt en die bovendien zorgt 

voor het aanbod in de bibliotheek. 

Misschien is er een enthousiaste ouder/verzorger die mee wil helpen 

in de bieb? In overleg worden de werkzaamheden en de 

openstellingstijdstippen verdeeld . 

Interesse? Meldt u dan aan bij de groepsleerkracht of stuur even een 

mailtje naar Ids directie@jenaplan-detandem.nl.  

 

 

 

Bieb-ouder gezocht 

Vrijwillige Ouderbijdragen 2022-2023 (VOB) 

Schoolfotograaf 

Dieet op school 

 

VOB 
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Heeft u het Parro-bericht van vanmorgen over de op handen zijnde 

verbouwing al gelezen? In de informatiebrief kunt u het laatste 

nieuws over de bouwplannen die we hebben vinden. Zonder 

tegenslag zullen de werkzaamheden starten in februari 2023 en 

zullen we in januari 2024 met genoeg ruimte voor alle groepen in 

één gebouw gehuisvest zijn! Was het maar vast zover… 

  

 
 

En dan is het nu tijd voor de herfstvakantie! We weten niet hoe het met u gesteld is, maar wij 

ervaren dat de weken vanaf de zomervakantie in een razend tempo voorbij gevlogen zijn! Gelukkig 

hebben we veel kunnen doen, veel geleerd en veel beleefd! 

We zijn heel blij dat we als één gemeenschap alle school-activiteiten gezamenlijk hebben kunnen 

doen de afgelopen periode, zonder daarbij gehinderd te zijn door veel (Corona) ziektegevallen en 

quarantaine of zelfs een schoolsluiting. 

We merken dat de kinderen soms moe zijn en wel een weekje herfstvakantie kunnen gebruiken. 

Hopelijk staan er thuis leuke activiteiten op het programma en wil het weer een beetje meewerken 

om alle plannen tot uitvoer te kunnen brengen. Voor iedereen die nog geen plannen heeft: in de 

bijlagen bij deze nieuwsbrief doen we een paar leuke suggesties… 

 

 
 

 15 t/m 23 okt. Herfstvakantie  

Woensdag 26 oktober Tandem Techniekdag 

Zondag 30 oktober WINTERTIJD (de klok gaat een uur terug!) 

 31 okt en 1 nov Jenaplanconferentie  

  De Tandem is op beide dagen gesloten! 

Vrijdag 4 november weeksluiting door de Kiwi’s 

Vrijdag 11 november Sint-Maartenviering 

Vrijdag 11 november weeksluiting door de Kowari’s 

Zaterdag 12 november Sinterklaas arriveert in Nederland 

  

  

  

 

We gaan bouwen! 

Herfstvakantie… lekker even bijtanken! 

Weekagenda 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt  
omstreeks 10 november 


