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Het is weer voorbij, de feestmaand december en de kerstvakantie… 

We hebben alweer 2 lesweken achter de rug in het jaar 2023 en zijn volop bezig met cito’s, de 

projectweken en voorbereidingen voor de rapportages. Vandaag vond er ook alweer een 

weeksluiting plaats! We zijn dus weer volop en enthousiast aan het werk! 

 

 
 

Het duurt niet zo lang meer dat de kinderen uit groep 3 t/m 7 

een schriftelijk rapport krijgen; het zgn. rapportfolio. Dit 

rapportfolio bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij een 

gedeelte door de leerkracht van uw kind aangeeft hoe de 

ontwikkeling verloopt, maar ook uw kind zelf geeft op 

verschillende punten aan hoe het gaat op school.   

In de week vóór de voorjaarsvakantie wordt het rapportfolio 

aan de kinderen meegegeven! Helaas hebben we nog niet van 

iedereen de rapportmap, die meegegeven is in juli van het vorige 

schooljaar, retour gekregen. Wilt u even nazien of er van uw kind(eren) nog zo’n 

blauwe (of oranje) rapportmap thuis ligt?  

Ouders met kinderen uit groep 1 en 2 moeten nog even geduld hebben: zij ontvangen het 

schriftelijke rapport aan het einde van dit schooljaar.  

Ná de voorjaarsvakantie zullen de bekende LOL-gesprekken weer plaatsvinden. U ontvangt 

hiervoor via de leerkracht van uw kind een uitnodiging met inschrijfverzoek via Parro. 

Ook voor de kinderen uit groep 1 en 2 zullen deze gesprekken plaatsvinden. 

Groep 8 krijgt een kort verslag en, omdat er onlangs nog VO-gesprekken zijn gevoerd, vervalt 

voor hen het LOL-gesprek.  

 

 
 

 

Januari is traditioneel de Cito-toets-maand. In alle groepen (m.u.v. de 

kleutergroepen) worden Cito-toetsen afgenomen op gebied van leesvaardigheid, 

spellingvaardigheid, rekenvaardigheid en begrijpend lezen.   

Het onderwijsleerproces en de toetsing hiervan d.m.v. de Cito-toetsen hangen 

nauw met elkaar samen. Resultaten van toetsen maken zichtbaar wat ons 

onderwijs oplevert: wat kunnen de kinderen en gaan ze voldoende vooruit in 

de tijd en in hun ontwikkeling? Een toets kan een algemeen niveau aangeven, 

maar kan ook meer gedetailleerde informatie opleveren, bijvoorbeeld bij 

spelling: welke spellingcategorieën hebben extra aandacht nodig? Het geeft 

ons dus een beeld over ons onderwijs en of we het onderwijs op bepaald gebied moeten 

bijsturen en/of we bij bepaalde kinderen meer- of juist minder moeten aanbieden om een 

positieve ontwikkeling te kunnen continueren.  

Voor de Cito-toetsen hoeven Tandemkinderen geen extra dingen te doen: ze hoeven 

niets voor te bereiden of extra te oefenen. Dit zou het ontwikkelingsbeeld alleen maar 

verstoren. We willen voor ieder kind een zo eerlijk mogelijk beeld verkrijgen.   

De resultaten van de Cito-toetsen worden vermeld in het rapportfolio van februari en met de 

ouders besproken tijdens de LOL-gesprekken. Mochten de resultaten van de toetsen aanleiding 

zijn voor extra ondersteuning dan wordt dit uiteraard zo snel mogelijk met u besproken.   

 

 

 

 

Het is weer voorbij…. 

Cito’s 

Rapporten 

Let op! 

Donderdagmiddag 26 januari 

is de school vanaf 12.30 uur 

gesloten i.v.m. een 

studiemiddag van het team. 



 

 
 

Afgelopen maandag was de start van onze eerste projectperiode van dit schooljaar. Het grote 

thema “Mijn Leven” staat deze weken centraal. In de groepen wordt hier met een eigen subthema 

vorm aan gegeven. Op maandag kregen alle kinderen een openings/infoblad, waar ze (en jullie 

thuis ook      ) alvast mee in de stemming konden komen. Vanuit Parro worden berichten en foto’s 

verzonden van de activiteiten die in de groep worden ondernomen. 

We wensen iedereen fijne en leerzame projectweken! 

 

  

 
 

Na de zomervakantie hebben alle ouders/verzorgers een 

verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage 

ontvangen. Velen van u hebben gehoor gegeven aan 

deze oproep en inmiddels deze bijdrage 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. 
 

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 € 35,25 € 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 

 

De bijdrage is geheel vrijwillig, maar u kunt zich voorstellen dat we hier heel blij mee zijn en dat 

we met uw bijdrage verschillende grote en kleine projecten (mede) kunnen financieren: 

- De schoolreizen, die bij de start van het schooljaar hebben plaatsgevonden;  

-   De cultuur- en natuurexcursies;  

-   De Sinterklaas- en Kerstviering wordt hier grotendeels uit bekostigd;  

-   De muziek-, dans- en dramalessen van Kzing! worden bekostigd  

uit de Vrijwillige Ouderbijdrage;  

-   Alle crea-materialen die we gebruiken (inclusief gereedschap)  

worden bekostigd uit de Vrijwillige Ouderbijdrage.; 

-  Het buitenspeelgoed en het onderhoud van de speeltoestellen  

worden deels bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage; 

-  En ook onze ICT-middelen worden deels uit uw bijdrage bekostigd,  

evenals andere grote uitgaven aan lesmethoden.  
 

We willen u heel hartelijk danken voor uw bijdrage. 

Project “Mijn Leven” 

Herinnering betaling Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023 

Ouderbijdrage nog  
niet betaald? 
We ontvangen 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). 



 

 

 
 

 

In de maanden januari, februari en maart vinden de meeste open dagen plaats 

op de basisscholen in Hoorn. Ouders met peuters die volgend schooljaar zullen 

instromen in het basisonderwijs oriënteren zich op een geschikte school die bij 

ze past. 

We houden voor dit doel een open dag; dit jaar op woensdag 8 februari.  

Bezoekende geïnteresseerde ouders krijgen een individuele rondleiding en 

nemen een kijkje in alle klassen, en ontvangen van ons een toelichting op de 

organisatie van het onderwijs van onze Jenaplanschool. 

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar lopen gestaag binnen. Omdat wij 

met een beperkt aannamebeleid werken is het wellicht voor u zaak om te 

checken of uw jongste kind al bij ons ingeschreven staat. Hoewel broertjes en zusjes bij 

inschrijving voorrang hebben, worden we er liever niet op het laatste moment mee verrast. We 

willen er graag op tijd rekening mee kunnen houden. Vraag dus even een inschrijfformulier bij Ids 

of Alette. Alvast hartelijk dank!  
 

 
 

Naar welke school gaat straks uw groep-8 kind? Veel informatie 

over de verschillende scholen bij ons in de regio kunt u terugvinden 

op internet. Voor een goede keuze is het natuurlijk van belang 

scholen te bezoeken en samen met uw zoon/dochter de sfeer te 

proeven! Alle scholen houden in januari/ februari open dagen die 

speciaal worden georganiseerd voor kinderen en ouders uit groep 8. 

Onderstaand de data: 

 

 

 

Open dagen Voortgezet Onderwijs 

Inschrijvingen 2023-2024 



 

 
 

 

 
 

 

Whaaah… we worden er soms gek van! Door alle regen die er de 

afgelopen periode is gevallen, zijn de grasvelden rond onze school 

bijzonder nat en zijn er her en der wat modderpoeltjes, maar ook 

complete meertjes ontstaan!  

De kinderen vinden het heerlijk om daar lekker in te spelen en zien 

alleen maar voordelen… 

Natuurlijk attenderen wij deze kinderen op de risico’s; dat het niet 

raadzaam is de grasvelden/meertjes te betreden/doorwaden en dat ze 

ervoor zorgen dat ze schoon de school weer betreden en ook schoon 

weer naar huis gaan. Dat dit niet altijd lukt hebben we de afgelopen 

week ervaren….  

We begrijpen het dat ouders hier af en toe over mopperen. Dat doen 

wij namelijk ook! 

Zoals gezegd wordt het regelmatig met de kinderen besproken en wordt er bij ernstige 

regenval een verbod op de grasvelden ingesteld.  

Daarnaast kunt u als ouder de schade beperken door uw kind ook thuis te instrueren op dit gebied 

en ze laarzen of ander schoeisel (en ook kleding) die vies mag worden aan te geven. En als ze dan 

tóch door de modder zijn gegaan: schoenen uit bij de deur graag (zowel op school als thuis 

natuurlijk)! Bij ernstige uitglijders of andere modderongelukken bellen we altijd even naar huis 

voor schone kleding… 

 

 
 

 

Ieder jaar rond Valentijnsdag (en Carnaval) vieren alle juffen, meesters 

en andere medewerkers op school gezamenlijk hun verjaardag! Dit jaar 

is dat op woensdag 15 februari. 

Alle kinderen ontvangen binnenkort een feestelijke uitnodiging voor een 

spetterend feest op school! Even geen rekenen en taal, maar spelletjes, 

feest en muziek! 

Je mag verkleed naar school komen en er wordt gezorgd voor iets 

lekkers te eten en drinken, zodat je dit niet zelf hoeft mee te nemen.  

Een cadeautje voor je juf/meester? Dat vinden ze erg leuk, maar ook 

met een prachtige tekening zijn ze erg blij! Ben je benieuwd hoe het zal 

worden? Nog eventjes wachten en dan is het zover…..  
 

 

 

 

Teamverjaardag! 

Prut aan je schoenen (en niet alleen daaraan…) 



 

 

 
 

 

Veel ouders/verzorgers vragen zich af wanneer er nou eindelijk eens gestart wordt met de 

nieuwbouw van de Tandem. Tsja, dat is een heel verhaal…  

Door de Corona-pandemie zijn er behoorlijk wat zaken enorm vertraagd. Op de planning stond dat 

in april 2023 de eerste heipalen de grond in zouden gaan! Op dit moment is nog niet zeker of we 

deze planning halen en tot die tijd moeten er ook nog allerlei zaken geregeld worden. Zo zullen we 

bv. 3 groepen moet verhuizen (1 intern en 2 extern) en moeten de huidige (semi)permanente 

gebouwen verwijderd worden. Wanneer dit exact gaat gebeuren kunnen we niet met zekerheid 

zeggen, maar we hopen nog steeds dat dit eind februari zal zijn… 

We houden een slag om de arm (misschien zelfs wel 2) en beloven u dat we u z.s.m. berichten als 

de definitieve planning bekend is en wat de consequenties voor de school, de kinderen en u als 

ouders/verzorgers zullen zijn. 

We kunnen u verzekeren dat we alles in het werk zullen stellen om de continuiteit van onze 

schoolactiviteiten en de veiligheid van onze kinderen te waarborgen. 

 

 
 

 

In de winterperiode met veel regen en kou zijn er meer ouders/verzorgers die 

hun kind met de auto naar school brengen. In die periode ontvangen wij ook 

meer klachten van ouders/verzorgers, omwonenden en buren over 

parkeeroverlast. 

We willen u met klem vragen uw auto niet (ook niet héél even) op de stoep 

te parkeren, of dubbel te parkeren, of voor de inrit van een buurtbewoner! 

Ook gebeuren er soms ongelukjes met autoportieren die iets te enthousiast 

worden opengedaan, waardoor er schade ontstaat aan de ernaast 

geparkeerde auto. Dat is voor niemand leuk natuurlijk… 

Blijf de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in het oog houden.  

Natuurlijk gaat het meestal goed en houdt iedereen rekening met elkaar, 

maar vooral voor onze jonge verkeersdeelnemertjes is het overzicht er door de drukte niet 

altijd. Wees daar alert op! Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 
 

 

 16 jan t/m 27 jan  Projectweken ‘Mijn Leven’ 

Do 26 januari Studiemiddag (school vanaf 12.30 uur gesloten) 

Do  2 februari Theater voor groep 1 t/m 4 (op de Flierefluiter) 

Wo 8 februari Open dag van 9.00 – 12.00 uur 

Wo 15 februari TEAMVERJAARDAG  

Vr  24 febr t/m ma 6 mrt Voorjaarsvakantie  

Wo 15 maart Regionale Jenaplan studiedag  

   (school gehele dag gesloten) 

  

Parkeren rond de school 

Nieuwbouw de Tandem 

Weekagenda 

Fijn weekend allemaal! 

De volgende nieuwsbrief 

verschijnt rond 17 februari 


