
Wekelijkse nieuwsbrief –  26 november 2021

1. MOS: missie minder

MOS MOS MOS
milieuzorg op school

Wist je dat onze Groene Ridders een
nieuwe naam kozen?

→        GROENE  GASTEN

Wist je dat het deze maand MISSIE
MINDER in de kijker staat?

Ook thuis kan je hieraan deelnemen,
door:
- tweedehands te kopen
- glas ipv plastic aan te kopen
- ...

Indien je een creatieve manier vindt om
te minderen, stuur ons een foto op en
de tofste foto plaatsen we in het
volgende weeknieuws!
Stuur dit naar
katia.victor@detandem.be en/of
els.devits@detandem.be

mailto:katia.victor@detandem.be
mailto:els.devits@detandem.be


2. Varia

● Voorleesweek: 20-28 november 2021
Deze week is het Grote Voorleesweek! Jong en oud genieten van voorleesmomenten.
Gezellig samen in de zetel, op bed… Doen/deden jullie mee? Elke dag een kwartiertje
voorlezen, nog tot en met zondag! En liefst langer natuurlijk ;-) ⇒ www.voorleesweek.be

Wij lieten de voorleesweek alvast niet aan ons voorbijgaan. Er werd voorgelezen in quasi alle
leefgroepen, en de mollen gingen zelfs voorlezen aan de marmotten!

http://www.voorleesweek.be


● Herhaling NIEUWE pedagogische studiedagen
- Woensdag 23/02

- Woensdag 23/03

● OPROEP: Word jij gemachtigd opzichter?
Vanuit ons schoolteam doen wij graag een warme oproep naar ouders en/of grootouders die
bereid zijn om gemachtigd opzichter te worden bij ons op school. Op die manier kunnen we het
team deels ontlasten én ouderparticipatie stimuleren.
Concreet: Kan jij één of meerdere ochtenden (8.00u - 8.20u) of
namiddagen (15.45u - 16.05u) aan de slag als gemachtigd opzichter?
Kan/wil jij je eenmalig 2 uur vrijmaken om de verplichte cursus te volgen
samen met andere ouders en enkele begeleiders (waarschijnlijk op
woensdagmiddag, maar kan besproken worden)? Mail dan naar
bredeschoolco@detandem.be
Graag een antwoord tegen woensdag 01/12. Dieter gaat dan met de
geïnteresseerden op zoek naar een gepaste datum voor de
opleiding.

● Fluo-brigade
De fluobrigade wil graag iedereen bedanken voor het dragen van
de fluohesjes. We merken dat bijna iedereen steeds in orde is,
super! Blijf dit doen, want vanaf volgende week worden er
opnieuw beloning uitgedeeld.

● Gezonde brooddoos - Forrest Food
○ Op dinsdag en vrijdag
○ Gevarieerde, volwaardige, lekkere, gezonde vegan

lunchbox
○ Bestellen kan steeds tot de vrijdag voor de week

erop
○ Link: https://forms.gle/Ty5dCg91UD85rCNr6

!! Laatste vermelding: de link om in te schrijven staat vanaf heden op onze website (menu).
Er komt vanaf december geen wekelijks bericht meer in het schoolnieuws !!

● Oproep vanuit de naschoolse opvang: hekje sluiten a.u.b.
We willen graag de vele ouders en families die ons hekje tussen Rinkelbel en de parking
consequent sluiten oprecht en hartelijk bedanken !
Mogen we nogmaals oproepen om daar met zijn allen aan te denken voor de veiligheid van onze
kinderen? Nog eens te meer nu het snel duister en donker wordt. Zo hoeven de begeleiders niet

mailto:bredeschoolco@detandem.be
https://forms.gle/Ty5dCg91UD85rCNr6


nodeloos en letterlijk de rug toe te keren naar de kids, en hulp, verzorging, bemiddeling,
gesprek... te onderbreken om bij jullie aankomst en bij jullie vertrek zelf het poortje achter jullie te
sluiten … Dank bij voorbaat hiervoor!

● Dag van de wetenschap - zondag 28/11/2021

Ideaal voor een herfstige, regenachtige zondag ;-) Meer info?
⇒ https://www.dagvandewetenschap.be/

https://www.dagvandewetenschap.be/


3. Luizen op school



4. Ouders voor ouders

Hebben jullie een vraag, oproep, mededeling die je wil delen met andere ouders? Dat kan via
deze rubriek, wij delen het voor jullie :-) Alle berichten kunnen gemaild worden naar
fien.wackenier@detandem.be of foeke.mouton@detandem.be

mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


5. Brede school

EXTERNE INITIATIEVEN: EIGENWIJS

Ben jij zoekende naar fijne kampjes tijdens de kerst en/of voorjaarsvakantie voor jou jonge
kleuter? Denk eens aan  de Speelkampjes van EigenWijs!

De speelkampjes sluiten nauw aan bij de werking van de Tandem en de Context en worden
kleinschalig gehouden. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen tussen 2,5 en 5 jaar oud. Juist in
een kleine groep wordt ieder kind gezien, kan er ingespeeld worden op de noden en behoeften
van ieder kind en kunnen we elkaar echt goed leren kennen. Daarnaast is het vakantietijd, een tijd
waarin een kind behoefte heeft aan opladen en tot rust kunnen komen van de drukte van alledag.
Door de kleinschaligheid van de EigenWijze kampjes krijgen kinderen echt de mogelijkheid op hun
eigen tempo en naar eigen goed voelen hun dag door te brengen bij EigenWijs.

De ruimte is zo ingericht dat deze prikkelt tot spel, niets hoeft en alles mag. Er zijn volop
interessante materialen die prikkelen om te ontdekken en mee te experimenteren. Tevens zijn
erin de ruimte volop klim- en klautermaterialen te vinden die kinderen uitdagen om vrij en volop
te bewegen. We hoeven onze dag zeker niet de hele dag binnen door te brengen. De grote
ontdektuin met haar diertjes geeft de kinderen de mogelijkheid dagelijks buiten te genieten van al
het moois wat de natuur ons brengt.

De kampjes gaan dagelijks door tussen 8:00 en 17:00 uur in de Moerkerksesteenweg 550 te
Sint-Kruis.

Kinderen brengen zelf hun lunchpakketje mee en krijgen een gezond 10 uurtje en een 4 uurtje
aangeboden van EigenWijs, waarbij het streven is dat we regelmatig iets samen bakken of
bereiden. Kostprijs €130,- per kind voor de volledige week inclusief vrijblijvend wenmomentje. De
wenmomentjes vinden plaats de zondag voor de start van het kampje tussen 14:00 en 15:00 uur.
En hebben als doel een prettige start op maandagochtend. Door het wenmomentjes kunnen wij
elkaar alvast leren kennen, kan jullie kind kennismaken met de begeleider, de ruimte, de
materialen en de andere kinderen. Zodat je maandagochtend met een gerust gevoel je kind
brengt bij EigenWijs.

● Website: https://eigenwijze.be/
● Facebookpagina: https://www.facebook.com/Pikler.Pedagoog

Interesse? Zend een mail naar EigenWijs: info@eigenwijze.be

Warme groet

Moniek Neumann - EigenWijs

https://eigenwijze.be/
https://www.facebook.com/Pikler.Pedagoog
mailto:info@eigenwijze.be


EXTERNE INITIATIEVEN: YOGA AURA SAHA

Meer info: https://yogaaurasaha.wordpress.com/

6. Onze werking in de kijker: De 4 pedagogen (initiatief van de schoolraad)

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we graag onze werking in de kijker. Nu, eind november,
ligt de focus op de 4 pedagogen die onze werking beïnvloeden vanuit hun visie, ideeën… Vanaf
december lichten we er graag enkele freinettechnieken uit. Kortom, wordt vervolgd!   :-)

https://yogaaurasaha.wordpress.com/

