
Wekelijkse nieuwsbrief –  11 februari 2022

1. The Masked Fruit - wedstrijd

The masked fruit! Het schoolthema 'Op reis met je spijs' loopt volop! Tijdens de

voorbereidingen werden de begeleiders 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. MOS: DIKKE TRUIENDAG - DONDERDAG 17/02

Gebruik je trui niet alleen om jezelf warm te houden, maar ook om anderen warm te
maken. Organiseer een doordachte klimaatactie en pak ermee uit op je trui. Zo toon je
wat je doet én inspireer je anderen om je voorbeeld te volgen.

Welke slogan je op je trui zet? Dat kies je helemaal zelf, in functie van je klimaatactie of
engagement. Enkele suggesties:

Een oude trui over? Geef hem mee naar klas. Wij bedenken wel een slogan en naaien,
haken, kleven de slogan op de trui. Tijd voor actie. Of je komt donderdag zelf met je
creatie naar school?

Mega Mossy dankt jullie! En kijk, ze heeft enkele tips klaar.

⇒ De hoge energieprijzen zijn de ideale aanzet om toch eens die
verwarming wat lager te zetten. Het went snel! Enne...een wasje
op 30 graden lukt even goed. Ook dit bespaart tonnen energie.

Wie gaat de uitdaging aan om donderdag met een trui met slogan
naar school te komen? Maak er iets creatiefs van!

Te fris? Een trui staat niet mis.

Met de vélo? Wij zijn pro.

En nu jullie! Welke slogan bedenken jullie?

3. 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

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


4. 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

5. 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

6. Varia

● Nieuws vanuit de kinderraad

De kinderraad sloeg de handen in elkaar deze week en ging afval rapen in de kampen. Ze
vonden het nodig dat de afspraken weer duidelijk werden voor iedereen. Niels maakte
mooie posters en deze werden overal opgehangen. Wie de afspraken niet naleeft, hoort
niet in de kampen thuis. Dat is klare taal!

Alle kinderen vinden het even belangrijk dat de kampen op een leuke manier gebruikt
worden. Ook dat het veilig is in de kampen, daardoor werden touw, plastic en kapotte

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


dingen weggenomen. Enkel gesjorde balken mogen blijven. Tijdens onze opruimactie
stelden we vast dat er erg mooie bouwwerken te bewonderen zijn in de kampenzone.

Men kijkt er trouwens ook naar uit om tijdens de werkdag het klimparcours vorm te zien
krijgen in ons bos. Ze zijn benieuwd hoe het zal worden. Alvast bedankt aan de ouders
om mee te helpen!

● ESF-project ‘Warme scholen’ - interview Niels
Eerder berichtten we al dat De Tandem werd verkozen als één van de
exemplarische Warme Scholen in Vlaanderen. De visie van Warme Scholen sluit
aan bij de overtuiging van ESF Vlaanderen dat een inclusieve en talentgerichte
aanpak het meest impact genereert. In Warme Scholen vertrekken leerkrachten
vanuit de kerntalenten en kwaliteiten van de leerlingen, om zo begeleiding op
maat te bieden. Niels tras als ambassadeur van ons kindcentrum in interactie
rond onze werking en visie. Een knap interview - chapeau Niels! - waar we allen
trots op mogen zijn.

https://esf-vlaanderen.be/nl/persberichten/esf-project-warme-scholen-we-denken-
na-over-hoe-we-nog-beter-kunnen-inspelen-op-de?�clid=IwAR1LHy6qjp5d4_FN2M
hFtSAWVDP9N8LFjdgMLPMXciOdx6lY9-ELJqyuBHI

https://esf-vlaanderen.be/nl/persberichten/esf-project-warme-scholen-we-denken-na-over-hoe-we-nog-beter-kunnen-inspelen-op-de?fbclid=IwAR1LHy6qjp5d4_FN2MhFtSAWVDP9N8LFjdgMLPMXciOdx6lY9-ELJqyuBHI
https://esf-vlaanderen.be/nl/persberichten/esf-project-warme-scholen-we-denken-na-over-hoe-we-nog-beter-kunnen-inspelen-op-de?fbclid=IwAR1LHy6qjp5d4_FN2MhFtSAWVDP9N8LFjdgMLPMXciOdx6lY9-ELJqyuBHI
https://esf-vlaanderen.be/nl/persberichten/esf-project-warme-scholen-we-denken-na-over-hoe-we-nog-beter-kunnen-inspelen-op-de?fbclid=IwAR1LHy6qjp5d4_FN2MhFtSAWVDP9N8LFjdgMLPMXciOdx6lY9-ELJqyuBHI


Binnenkort kunnen we jullie ook een primeur meedelen… Enkele maanden
geleden kwam de KU Leuven langs voor een onderzoek rond welbevinden en
betrokkenheid bij lagere schoolkinderen en leerkrachtstijl van begeleiders. Die
resultaten delen we jullie zo snel mogelijk mee!

● Vrijdag 25/02: Forum + ouderbar + verlorenvoorwerpenuitverkoop
Op vrijdag 25/02 staat het eerste forum - yes, lang geleden - van 2022 op de planning! We
komen dan met alle leefgroepen samen als afsluiter van het gezamenlijke thema ‘Op reis
met je spijs’. Bij mooi weer gaat het forum buiten door (14.15u - 15.00u) en is iedereen
welkom om te komen kijken!

Aansluitend op het forum organiseren de ouders van het ouderoverleg opnieuw een
ouderbar. Ook dat lijkt al een hele tijd geleden. ‘t Is met soep en we gaan ervan uit dat het
dit keer gewoon kan doorgaan. YES!

In de sportzaal leggen we die namiddag ook alle verloren voorwerpen uit voor een
walk-through. Alle ramen en deuren gaan open zodat iedereen op een veilige manier (met
mondmasker) een kijkje kan nemen in de grote verzameling kleren en spullen die zich de
afgelopen maanden gevormd heeft.

● 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

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6


7. 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

8. 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.

Klik hier voor alle info en
inschrijvingen:

● AANBOD

● INSCHRIJVEN

● WEBSITE

VOLZET: creaclub

NOG ENKELE PLAATSEN: voorleesclub - scienceclub

INSCHRIJVEN NOG MOGELIJK: omnisport - schaakclub - multimove - yogaclub

In de kijker: Afgelopen maandag kwam één van de professoren van Mad Science een promo-
voorstelling geven rond wetenschappelijke proe�es. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor
enthousiastelingen die nog willen aansluiten!

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


⇒ de scienceclub betreft 6 sessies rond wetenschappelijke proeven en interessante weetjes voor
kids van M3 tem B4

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

Donderdag 10/02: Tekenles (derde graad) - Astor

Astor toonde enkele leerlingen uit B3 en B4 (zijn PUPILLEN) aan de hand van een stappenplan hoe
ze ogen kunnen tekenen. Wat onthouden we?

● Astor liet zich van zijn meest behulpzame kant ZIEN!
● Belangrijk bij dergelijke tekening: OOG voor detail!
● Enrico’s filmpje op z’n Youtubekanaal (eigen tekening van een oog) was een echte

EYEcatcher!



Vrijdag 11/02: Kleutersport - Noor, Lou, Linne, Djenna & Ellie



SAMENTUIN DE TANDEM

Binnen Samentuin De Tandem zijn de voorbereidingen voor de opstart van de samentuin 2022
onlangs gestart. We kijken hoopvol vooruit naar een opstart zonder beperkingen of maatregelen...
Na 2 jaar staat de dynamiek in de samentuin op een lager pitje. Het wordt heel erg duidelijk dat
het samenwerken in groep voor vele deelnemers de grote motivator is.

We werken al enkele jaren met een groep van 25 gezinnen die kunnen inschrijven. Doorheen de
jaren is dit een mooie mix van Tandemouders en gezinnen uit de buurt van de school. Dit jaar
zullen heel wat plaatsen vrij komen, een ideaal moment voor nieuwe kandidaten om in te stappen
in ons gezamenlijke project.




