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EVEN BIJPRATEN 
 
Bedrijvigheid in school. 
Op basisscholen gebeurt veel. Op De Tandem is dat niet anders: de thematafel van de herfst 
groeit, de bibliotheek krijgt steeds meer vorm, het Jeelo thema is gestart en de leerlingen 
werken groeps-doorbroken aan lezen en Jeelo. Woensdag 31 oktober was er ook 
bedrijvigheid buiten de school: in overleg met de ouderraad, de dorpsraad en school is stil 
gestaan bij de verkeersveiligheid rond de school. We hopen dat deze aandacht bijdraagt aan 
een veiligere schoolroute nu de dagen donkerder beginnen te worden.  
Om u als ouder op de hoogte te houden heeft u drie uitnodigingen ontvangen waar wij u 
graag nog een keer op wijzen: 

1. U heeft van onze ICT-er Niki een Parro brief ontvangen, zodat we op 1 november 

kunnen starten op deze wijze te communiceren. 

2. U heeft de uitnodiging ontvangen voor de extra ouderavond van maandag 5 

november a.s. met betrekking tot het schoolconcept als gevolg van de daling van het 

aantal leerlingen. Wij willen graag een indicatie van het aantal aanwezige ouders, wilt 

u een turfje zetten op de lijst in de hal als u komt? 

3. Het meest belangrijk is natuurlijk hoe het met uw zoon/dochter gaat op school. 

Hiervoor heeft u maandag 29 oktober een uitnodiging voor de ouder-kindgesprekken, 

middels de gesprekkenplanner, ontvangen. 
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Heeft u vragen over een van de bovenstaande punten, vraag gerust een van de teamleden 
of mail. 
 
Met vriendelijke groet namens het Tandem-team, 
 
Lonneke Hubers-Bongaerts, Directeur. 
 
 
Parro App 
Vanaf 1 november starten we met het werken in de Parro App. Hierover heeft u van de week 
meer info gekregen. In deze nieuwsbrief staan dus geen linken meer naar de 
groepspagina’s. De info die u daarop kon lezen, komt vanaf nu op de Parro App. 
 
 
Mad Science Cursus 
 

 
 
Locatie is de Zilverberg op de volgende dinsdagen van 15:15 tot 16:15 uur: 
- 13 november 
- 20 november 
- 27 november 
- 4 december 
- 11 december 
- 18 december 
Leerlingen hebben zich hiervoor al opgegeven. 
 
Stagiaires  
Vanaf 14 november zal er in groep 3/4 en groep 7/8 een stagiair(e) aanwezig zijn. In groep 
3/4 is dat Joey en in groep 7/8 Amber. We wensen hen beiden veel plezier op de Tandem. 
 
Wachten tijdens de ouder- kind gesprekken: 
Over twee weken zijn de gesprekken met ouders en kind gepland.  
Kinderen en ouders die moeten wachten kunnen dat doen aan de tafel in de hal. 
 
Nieuw thema Jeelo: Zorgen voor jezelf en anderen: 
Maandag na de herfstvakantie hebben we met de hele school het tweede thema van Jeelo 
geopend: 
Zorgen voor jezelf en anderen. 
We hebben in een circuit vorm gewerkt aan een drama activiteit over opkomen voor jezelf of 
een ander, een creatieve activiteit het maken van de schijf van vijf en een beweeg activiteit 
bedenk een spel op het plein waarbij je allemaal moet bewegen. 
Al deze items gezonde voeding, opkomen voor jezelf en een ander en bewegen hebben te 
maken met goed zorgen voor jezelf en de de ander.  
 
Waarom dit project? Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit 
voelt? Dat je goed in je vel zit en blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen 
zich prettig voelen in de groep? Het doel van het project is dat kinderen leren over hun 
lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. Ze leren ook dat je er wat aan moet doen 
als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar in actie 
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In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen, 
maken, onderzoeken, leren en presenteren.  
De rode draden zijn: 
 • Van wassen tot werken aan de conditie: Kinderen leren over lichaamsverzorging, hygiëne, 
verzorging van zintuigen, hun conditie en de invloed van hun leefstijl op hun lichaam.  
• Van snoepen tot gezonde voeding: Kinderen leren over het verschil tussen eten en 
snoepen, over de schijf van vijf en de hoeveelheid voeding en drinken. 
 • Van lichamelijke tot geestelijke en sociale gezondheid: Kinderen leren over infectieziektes, 
leefstijlziektes en zonder stress omgaan met elkaar.  
• Van opkomen voor jezelf tot opkomen voor anderen: Kinderen leren nee zeggen en samen 
sociale problemen, zoals pesten, oplossen.  
• Van eenvoudige tot complexe planningen maken: Kinderen maken een kalender voor 
zichzelf, een plan voor een groepje of zelfs een plan voor een hele klas of school. 
 

    
 
Op de dinsdagmiddagen en donderdagmiddagen gaan de kinderen de komende weken leren 
over “Omgaan met jezelf en anderen”.  De kinderen van groep 3 werken dan samen met de 
kinderen uit groep 1/2. En de kinderen uit groep 4 werken samen met groep 5/6. 
 
 
Oproep materiaal: 
Wij zijn opzoek naar wol en katoen in vrolijke kleuren, kurken en schone gekleurde plastic 
doppen. 
Mocht er iemand duplo over hebben dan zouden de kleuters hier heel blij mee zijn. 
 
U kunt de spullen afgeven bij groep 1/2 
Alvast bedankt! 
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OVERIGE BERICHTEN 
 
 
 

 
 

 


