
Wekelijkse nieuwsbrief –  18 februari 2022

1. The Masked Fruit - wedstrijd - laatste week!

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! Indienen kan nog tot

en met dinsdag 22/02. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens het forum volgende

vrijdag.



2. MOS: DIKKE TRUIENDAG - DONDERDAG 17/02

Vorige week riepen we op om je trui niet alleen te gebruiken 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!”

We zagen enkele leuke en inspirerende dikke truien verschijnen, heel tof!





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

4. Werkdag: zaterdag 19/02

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.

5. Rinkelbel

● Inschrijven opvang

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

○ pedagogische studiedagen:

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

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

6. Varia

● 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.

→ Woensdag mogen jullie op basis van de weersvoorspellingen nog een mail
verwachten over jullie mogelijkheid om het forum al dan niet bij te wonen. Wij hopen
alvast op droog weer en veel volk!

● 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



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



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

Dagelijks: Hulp met de jonge kinderen in onderbouw (OB)

We maakten afgelopen week een schema op met alle geïnteresseerden om te helpen met onze
jongste kinderen in de onderbouw. Dagelijks zullen 4 kinderen uit de bovenbouw zich daar zich als
vrijwilliger inzetten. Ze helpen in O1 en op de speelplaats. De kinderen die op dezelfde dag
ingepland staan wisselen wekelijks af tussen binnen en buiten. Op die manier kunnen ze
afwisselend van beide taken proeven. We gingen donderdag 17/02 van start, op naar meer!



Dinsdag 15/02: Atletiek (tweede graad) - Aiko & Florien

Op het programma dinsdag: hoogspringen!



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.




