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Oproep: Wordt uw zoon of dochter in schooljaar
2019-2020 4 jaar?

Schrijf dan in op basisschool De Tandem!
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Inschrijven kan via de site, of door een
inschrijfformulier op school op te halen.
Staking 15 maart, De Tandem blijft open.
De leerkrachten van de Tandem zijn solidair aan de stakingsdoelstelling, maar hebben er
voor gekozen om niet deel te nemen aan de landelijke stakingsdag. De school zal 15 maart
gewoon open zijn. Op die dag zal er in groepen stilgestaan worden bij “waarom staken
mensen?”.
De komende weken gaan we op schoolniveau kijken hoe we de werkdruk op de Tandem
beter kunnen beïnvloeden. We onderzoeken welke routines ons helpen efficiënter te zijn.
Dit houdt in dat we lopende afspraken en gewoonten opnieuw tegen het licht gaan houden.
Waarom doen we de dingen die we doen op die manier? En dienen die nog de kern van ons
werk?"
Oproep staking schoolleiders.
Er is een oproep gedaan door de Algemene Vereniging van Schoolleiders om deze week
geen vervanging in te roepen bij zieke leerkrachten. Wellicht heeft u dit in het nieuws
gehoord. Ik geef geen gehoor aan deze stakingsoproep, omdat ik op andere wijze de staking
zal ondersteunen. Het primaire onderwijsproces zal hier geen hinder van ondervinden. Dit
sluit aan bij de wijze waarop het team de stakingsdag van 15 maart vormgeeft.

let op: extra studiedag
Op woensdag 27 maart is er een extra studiedag i.v.m. digitalisering. De leerlingen
hebben dan een vrije woensdag. De scholing is door externe factoren steeds verplaatst,
wat maakt dat er een extra studiemoment is ingelast. Wij hebben voor de
woensdagochtend gekozen, omdat de meeste gezinnen dan opvang mogelijkheden
hebben.

Handschrift leerlingen.
Op de studiedag van afgelopen vrijdag hebben wij gekeken naar het handschrift van
leerlingen in werkschriften, toetsen en producten. Het komend half jaar krijgt werkverzorging
extra aandacht. Op deze manier krijgen leerlingen meer zicht op “Maak ik nu een spellingfout
of is dit een schrijffout?” Dit doen wij door spellingsonderwijs toe te passen in het schrijven
van verhalen. Eigenlijk hebben al onze leerlingen deze werkwijze in groep 1-2 al gehad:
schrijven bij je tekening. We geven leerlingen nu in alle groepen 1 t/m 8 de gelegenheid om
in verhalen te laten zien: dat het werk netjes verzorgd is en dat je de aangeboden
spellingsregels toe kunt passen. Uiteraard kijken leerkrachten naar het niveau en de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We letten op hoofdletters, punten, gebruik van de
kantlijn en de leesbaarheid van het handschrift.

Kalender rectificatie:
In de kalender die u uit kunt printen staat twee maal, in de maand juni, rapporten mee naar
huis. Tevens is de gesprekkenplanner voor de zomer onjuist. U zult t.z.t. via de Parro-app en
de startpagina van de school website steeds de juiste informatie krijgen. Excuus voor dit
ongemak.

2

Carnaval op De Tandem:
"Op 1 februari vieren we Carnaval op de Tandem. Deze dag mogen de kinderen verkleed
komen! We zijn druk bezig met het organiseren van een leuke ochtend. Via de Parro-app
ontvangt u hierover binnenkort meer informatie. Noteert u alvast in uw agenda dat alle
leerlingen om 12.00u uit zijn?!"
OVERIGE BERICHTEN
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