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Even bijpraten; 
 
Deze nieuwsbrief volgt al vrij snel op die van start schooljaar. Vanaf nu ontvangt u elke 
eerste les-donderdag van de maand een nieuwsbrief. Indien er zaken zijn die eerder 
gecommuniceerd moeten worden, krijgt u bericht via Parro of een extra nieuwsbrief.  
Deze week kent een heel bijzondere dag: het schoolreisje! De voorbereidingen zijn door 
ouders en teamleden zijn zo goed al afgerond want vrijdag is het al zover. Kijkt u zelf even 
naar de laatste voorbereidingen...zoals het weerbericht?  

Schoolbel:   
Vanaf vorige week hebben wij een schoolbel die om 8.20 uur gaat: het signaal dat de school 
open is. Om 8.30 uur gaat het signaal dat de les moet starten. In de middag maken we van 
dezelfde 10 minuten inloop gebruik en wederom een signaal om te starten met de les. De bel 
gaat alleen af tijdens schooldagen.   
Burendag en schoolplein:   
In de zomervakantie is het poortje naar de “moestuin” verplaatst en is het voetbalnet 
verbreed. Op vrijdag 27 september bent u van harte welkom om samen met ons en de buren 
van de school een kop koffie te drinken op het schoolplein vanaf 11.30 uur. We vinden het 
fijn dat deze aanpassingen aan het plein gedaan zijn, zodat de ballen op het plein blijven en 
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de schoolmoestuin nu via het plein te bereiken is. Bij de lessen van Jeelo “mening vormen, 
opkomen, stemmen en kiezen” hebben leerlingen spandoeken gemaakt met wensen omtrent 
verdere aanpassing/schaduwrijker maken van het schoolplein. Deze suggesties nemen we 
mee bij de ontwikkelplannen.  
Leerlingenraad:                                                                                               

  
De leerlingenraad wil graag geld inzamelen voor de bibliotheek.  Dit gaat gepaard met 
overleg en het bijstellen van doelen en wensen. Eerder dachten zij aan een sponsorloop, nu 
richten zij zich op het organiseren van een markt met zelfgemaakte producten. Dit sluit aan 
bij een Jeelo project dat later in het schooljaar gepland staat. (Omgaan met geld)   
Omdat wij het denkproces van de leerlingen belangrijk vinden sluiten we aan bij verandering 
van mening en sturen we op planmatig denken. Wordt vervolgd! Een thema dat inmiddels 
afgerond is, is het meer zichtbaar maken van hockey en voetbalteams. Hiervoor heeft de 
leerlingenraad geadviseerd teamlinten aan te schaffen. Dit advies is opgevolgd, tijdens het 
buitenspelen kunnen leerlingen nu zichtbare teams maken, doordat een team met een 
gekleurd lint om speelt.  
Lezen:  
Er zijn weer nieuwe boeken in de schoolbibliotheek aanwezig, er worden biebouders 
gezocht, het samenlezen en BOUW! Lezen is weer gestart en dat allemaal naast de 
leeslessen op school. U merkt: wij vinden lezen heel belangrijk! Thuis kunt u ook 
ondersteunen door: een bezoek aan de bieb te brengen of gebruik te maken van diverse 
sites rondom jeugdboeken, zoals www.kinderboekenweek.nl Indien u vragen heeft als “Op 
welk niveau kan mijn kind boeken lenen bij de bibliotheek?” vraag het even na bij de 
leerkracht.  
Krentenbaard:  
Op dit moment merken we dat op een aantal scholen, zo ook op De Tandem, krentenbaard 
actief is. Vaak wordt het eerste stadium niet goed ontdekt, omdat het erg veel kan lijken op 
een kapot gekrabte muggenbult. Echter krentenbaard is zeer besmettelijk. Kijkt u goed mee? 
Voor advies verwijzen we u naar de site van de GGD, zoekterm krentenbaard.  
Informatieavond:  
Dank u wel voor de grote opkomst de inhoudelijke vragen en feedback, wij hebben het als 
een waardevolle avond ervaren!  
Met vriendelijke groet,  
Namen het Tandem-team  
Lonneke Hubers-Bongaerts  
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