
Wekelijkse nieuwsbrief –  4 februari 2022

1. The Masked Fruit - wedstrijd

The masked fruit! Het schoolthema 'Op reis met je spijs' ging deze week van start! De

begeleiders werden omgetoverd tot lekkere stukken fruit! De affiches hangen verspreid over

het domein. Alle kinderen en ouders kunnen vanaf nu deelnemen aan deze zoektocht. De

deelnemersformulieren liggen klaar in het centrum! Ontmaskeren jullie alle begeleiders?

Doe mee en win een lekkere, gezonde verrassing!



2. Herinnering: pedagogische studiedagen

● Woensdag 23/02: O4 t.e.m. B4 (opvang: https://forms.gle/RfBsbVnQB4XXzU6G6)

● Woensdag 23/03: O4 t.e.m. B4 (opvang: https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA)

⇒ O1 - O2 - O3 blijven open

3. Werkdag: zaterdag 19/02

Op zaterdag 19/02 steken we graag samen de handen uit de mouwen, met teamleden, ouders en
kinderen. De eerste werkdag (november) moesten we noodgedwongen annuleren omwille van
corona, maar deze editie gaat dus WEL door. Buiten kunnen we in kleine groepjes op een veilige
manier aan de slag. Bij deze dus een warme oproep: Kom af! ‘t Zal deugd doen om nog eens
samen iets te ondernemen :-)

Wat moet je weten?
● De werkdag start om 9.00u, eindigen doen we om 12.00u.
● Wie wil kan tussen 12.00u en 13.00u blijven hangen om samen iets te eten. Wij voorzien

(veggie) hotdogs voor jong en oud!
● We voorzien in de voormiddag koffie, warme chocomelk en thee. Hier is de regel: bring

your own cup.
● Om zicht te krijgen op wie aanwezig zal zijn, vragen we jullie om jullie aanwezigheid te

bevestigen / registreren via deze link: https://forms.gle/FSzM71C4BScqoksi6

4. Rinkelbel

● Ingang

Gelieve om binnen te komen vanaf nu ENKEL nog de HOOFDINGANG te gebruiken. Dit
zowel voor het a�alen van kinderen uit de leefgroepen OB als voor de buitenschoolse
opvang.

● Inschrijven opvang

○ krokusvakantie: https://forms.gle/xU5cKXTSFNLwnn1E6

○ pedagogische studiedagen:

■ 23/02: https://forms.gle/RfBsbVnQB4XXzU6G6

■ 23/03: https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA

https://forms.gle/RfBsbVnQB4XXzU6G6
https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA
https://forms.gle/FSzM71C4BScqoksi6
https://forms.gle/xU5cKXTSFNLwnn1E6
https://forms.gle/RfBsbVnQB4XXzU6G6
https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA


5. Varia

● Webidinsdag - initiatief van GO! ouders

GO! ouders organiseert elke maand, telkens op een dinsdag, een gratis
webinar voor  ouders: https://go-ouders.be/webidinsdag

● Babbelbox voor ouders:
Op onze school hechten we veel belang aan hoe je je
voelt. ‘Oewist?’ Vaak kunnen we terecht bij mensen uit
onze omgeving. Toch vinden we het soms moeilijk om
te praten over wat binnen in ons leeft en weten we niet
bij wie we terecht kunnen met ons verhaal. Ook omtrent
de kinderen, de school… kunnen er vragen of verhalen zijn. Daarom is er de BABBELBOX.
Wil jij met iemand een gesprek aangaan? Dan kan je dit altijd aanvragen via deze link:
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6

6. 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

7. Brede school

Naschoolse activiteiten

Een overzicht van alle activiteiten vinden jullie hieronder.

● Inschrijven kan vanaf zaterdag 29/01 om 12.00u → ook via de website
● Net als vorig semester zullen ook enkele plaatsen gereserveerd zijn voor leerlingen van

BS Mozaïek.
● Iedereen die inschrijft ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging van inschrijving of

mededeling omtrent wachtlijst en/of groep volzet.

https://go-ouders.be/webidinsdag
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


Klik hier voor alle info en inschrijvingen:

● AANBOD

● INSCHRIJVEN

● WEBSITE

Kinderen voor kinderen

Dit schooljaar lanceren we in het kader van ‘Brede school’ opnieuw het initiatief ‘Kinderen voor
kinderen’. Het uitgangspunt is dat leerlingen uit de bovenbouw over de middag activiteiten
organiseren voor andere leerlingen op school. Dit vanuit hun eigen interesses en talenten.
Daarnaast kunnen enkele leerlingen ook als vrijwilliger aan de slag in de onderbouw.

Kort samengevat:
- Activiteiten DOOR kinderen VOOR kinderen
- Tijdens de middagpauze
- Organisatoren / vrijwilligers = kinderen bovenbouw

Nieuw: kleutersport op vrijdagmiddag (Noor - Lou - Linne - Djenna - Ellie)

⇒ eerste sessie: vrijdag 04/02/2022

https://detandem.be/sites/detandem/files/inline-files/Aanbod_FEB-JUN_0.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzWa2TkYW9wEEM7Pk5J-oGM1u7hOo3DyoNbi5FPmmY1zP8zg/viewform
https://detandem.be/nl/activiteiten




EXTERNE INITIATIEVEN:  Studio Mobile - Digital Moves



EXTERNE INITIATIEVEN:  Kids Aquatlon

Graag stellen wij onze Kids Aquatlon voor. Een event dat doorgaat op zondag 27 maart in en rond
het Lago zwembad + Jan Breydel site te Brugge.

Het is een sportief evenement waarbij we naast de volwassen atleten ook de kinderen de kans
willen geven om kennis te maken met de sport. Alle kinderen vanaf 6 jaar kunnen hier aan
deelnemen.

A�ankelijk van de leeftijdscategorie zwemmen en lopen de kinderen een bepaalde afstand.

° 2015 - 2016: 50 m zwemmen + 500 m lopen
° 2013 - 2014: 100 m zwemmen + 750 m lopen
° 2011 - 2012: 150 m zwemmen + 1000 m lopen
° 2009 - 2010: 200 m zwemmen + 1500 m lopen

Lokale bewoners met postcode: 8000 / 8200 / 8310 of 8490 kunnen reeds inschrijven. Voor alle
anderen gaat dit pas in vanaf 16 februari.

Iedere deelnemer krijgt een kleine attentie.  Fun en beleving staan centraal!

Info en inschrijven kan via deze link: https://www.brogo.be/nl/evenementen/aquatlon-brugge

Sportieve groetjes

https://www.brogo.be/nl/evenementen/aquatlon-brugge


EXTERNE INITIATIEVEN:  Divertido kampen

8. Onze werking in de kijker: Freinettechniek - De Ronde
(initiatief van de schoolraad)

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. In deze editie van eind
januari zetten we graag een tweede freinettechniek in de kijker: De Ronde. Veel leesplezier!



Elke dag begint en eindigt met een ronde. De ronde

is een ontmoetingsmoment waarop kinderen hun

ervaringen, belevingen, vragen... naar voor kunnen

brengen. Teksten worden voorgelezen,

meegebrachte spullen worden getoond, de kinderen

praten over allerlei onderwerpen. Er valt regelmatig

iets te vieren of te delen. Werk dat af is wordt trots

getoond, ontdekkingen worden uitgewisseld en

besproken. De begeleider leidt het gesprek en zorgt

voor verdieping. 

Wat is de ronde?

FREINET KINDCENTRUM DE TANDEM:
KENNISMAKING MET DE FREINETTECHNIEK

De ronde gaat om samen doen en samen beleven,

plannen en afspraken maken, reflecteren, oplossingen

zoeken en evalueren, samen verantwoordelijkheid nemen

voor het werk en zorgen voor een goede werksfeer.

Kinderen krijgen de verantwoordelijkheid om vanuit eigen

belevingen en onderzoek tot leerprocessen te komen.

De begeleider grijpt de ronde aan om met de

onderwerpen die aan bod komen allerlei projecten,

onderzoek, teksten, rekenverhalen of taalactiviteiten aan

te bieden. 

Een ronde kan verschillende accenten hebben:

actualiteitsronde, boekenronde, poëzieronde, praatronde,

klasraad, … Elke ronde heeft z’n functie en z’n

doelstellingen.

Wat vinden wij belangrijk?

D E  R O N D E



Hoe sluit dit aan bij de visie van Freinet, Malaguzzi, Pikler en
Gordon? 

Naar de visie van Freinet en Malaguzzi vertrekken we vanuit de ervaringen en

belevingen van kinderen. Hierdoor verhogen we hun interesse en betrokkenheid.  

De begeleider opent vanuit de bekende leefwereld van kinderen de weg naar nieuwe

kennis of vaardigheden. Nieuwe leerstof sluit zo aan bij boeiende en realistische context.

Kinderen zijn gemotiveerder en ervaren dat wat ze leren belangrijk en zinvol is.

De principes van Gordon rond actief luisteren, samen afspraken maken, wederzijds

respect … sluiten hier uiteraard nauw bij aan.

Communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, kritisch

denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid en creatief denken zijn 21e eeuwse

vaardigheden die binnen een ronde aan bod komen.

Hoe sluit dit aan bij het ontwikkelen van 21e-eeuwse
vaardigheden?



Aflsuitronde
In lijn met de ronde bij het begin van de dag, eindigt de schooldag met een afsluitronde. De

dag wordt nog eens overlopen. Werk wordt aan elkaar voorgesteld, er wordt teruggeblikt op

wat wel of niet goed was, er wordt eventueel nog een lied gezongen, iets verteld of

voorgelezen. De groep reflecteert, evalueert en kan dingen plannen voor de volgende dag. 


