
Wekelijkse nieuwsbrief –  11 maart 2022

1. Belangrijk bericht: stroomonderbreking Rinkebel - Onderbouw

Vrijdag werden we door Fluvius op de hoogte gebracht van een

stroomonderbreking op dinsdag 15 maart, in het kader van de

werken in de Prins Leopoldstraat. Dit tussen 8.00u en 16.00u. Dit

heeft grote gevolgen, dus werden volgende maatregelen genomen:

● de niet-schoolgaande kinderen blijven thuis

● de schoolgaande kinderen van O1-O2-O3-O4 kunnen naar school komen + brengen een

lunchpakket mee voor ‘s middags - er is geen warme maaltijd

● de voor- en naschoolse opvang kan gewoon doorgaan

● alle teamleden komen gewoon werken

2. Vrijdag 25/02: Forum + ouderbar

Hieronder enkele sfeerbeelden van de vrijdag voor de krokusvakantie. Wat fijn dat we die

vakantie allen samen - ouders, begeleiders en kinderen - konden inzetten. We kunnen

terugkijken op een geslaagd thema 'Op reis met je spijs', een fijn forum in open lucht en een

lekkere ouderbar - bedankt leefgroepouders! - met heerlijke, verse soep!





3. Bevers (B1): Audiguide Mu.ZEE

‘Zie jij dit ook?’

De bevers bedenken nieuwe kunstomschrijvingen en gedichten voor de kinder-
audioguide van Mu.ZEE’

In februari kregen de bevers een tiental kunstwerken van de vaste collectie van Mu.ZEE
Oostende voorgelegd. In kleine groepjes van drie hielden we korte gesprekjes over een
kunstwerk. De kinderen mochten vrij omschrijven, fantaseren en vertellen wat ze
herkenden in het kunstwerk. Ook in de klas kropen ze in hun pen en schreven ze enkele
gedichten en verhaaltjes neer.

Na wat copywriting en uitkiezen van enkele gedichten was het ook klaar voor het echte
stemmenwerk. Linne, Ellie, Kaat, Sel, Anna, Lou en gastlezer Tobias (B3) lazen elk een
tekstje in. Hun omschrijvingen kan je vanaf nu horen tijdens je museumbezoek aan
Mu.ZEE, Oostende. Kinderen dus van harte welkom!

Zin om al ééntje te beluisteren? Klik dan
snel op deze link en geniet: luisterfragment
Ellie

Léon Spilliaert (Ingesproken door Ellie)
Dubbelportret Emile Verhaeren en Edmond
Deman, 1908

https://drive.google.com/file/d/1sFPT_abEs3eLbkvox3DiaCrPnQFkG2ut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFPT_abEs3eLbkvox3DiaCrPnQFkG2ut/view?usp=sharing


4. 27/02 - 06/03: Week vd vrijwilliger

Van 27 februari tot en met 6 maart liep
de jaarlijkse ‘week van de vrijwilliger’.
Deze viel dit jaar pal in de
krokusvakantie, waardoor we ook de
afgelopen week nog verschillende
vrijwilligers dienden te bedanken voor
hun inzet bij ons op school!

Ook via deze weg nog eens een dikke
merci aan iedereen die zich op vrijwillige
basis inzet voor ons kindcentrum! DANK
JE WEL!

De attenties dit jaar? Totebags en/of leuke kaartjes met tekening van Eva Mouton!

Zenaide Robin Martine
ondersteuning O4 ondersteuning M3-M4-opvang hulp keuken en was (OB)

5. Vrijdag 11/03: BEDNET - Pyjamadag

Bednetters missen niet alleen de les, ze missen ook de vele leuke momenten die je op
school beleeft. Op vrijdag 11 maart staken we daarom alle zieke leerlingen een hart onder
de riem.

We riepen iedereen op om vrijdag in pyjama naar school te komen. Zoals jullie kunnen
zien kreeg die oproep heel wat gehoor!







Naast het pyjamagebeuren was er in M4 ook aandacht voor de mensen die vandaag niet op
school konden zijn. De mollen gingen net na de middag online om Fien en Lore te zien. Een mooi
gebaar, waar ze beiden heel dankbaar om waren!

6. Rinkelbel
● Inschrijvingslinken opvang:

○ Pedagogische studiedag 23/03 → https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA

○ Paasvakantie → https://forms.gle/GcuWviFLtHSaWDEr9

https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA
https://forms.gle/GcuWviFLtHSaWDEr9


● Nieuws vanuit team voor- en naschoolse  / buitenschoolse opvang:

○ Allereerst, goed nieuws! Vanaf nu maandag, 14/03, komt Wendy terug! O wat zijn

we blij, dat ze terug beter is én dat ze terug post is! :-)

Welkom terug Wendy! Uit naam van iedereen - kinderen, ouders en begeleiders:

we hebben je gemist!

○ We stellen ook graag twee nieuwe leden van het opvangteam voor:

■ Vannessa was de afgelopen weken een “nieuw” vast gezicht in de opvang

en zal vanaf nu meedraaien als volwaardig lid van het team. Veel succes!

■ Yasmine - zorgbegeleider MB en BB - startte afgelopen week als extra

opvangbegeleider. In eerste instantie loopt haar termijn tot de

paasvakantie. Ook Yasmine, veel succes!

● Vrijdag 25/03: wijziging uren naschoolse opvang: OPEN TOT 16.00u
Op vrijdag 25 maart is de naschoolse opvang eenmalig minder lang open. Kinderen
kunnen na school nog een uurtje in de opvang blijven, maar om 16.00u sluiten we de
deuren. Gelieve hier rekening mee te houden. Alvast bedankt voor jullie begrip.

● Vacature voor- en naschoolse opvang:
Wij zijn op zoek naar een nieuwe begeleider voor de naschoolse opvang. Er is daarvoor
een openstaande vacature (20/38). Kennen jullie iemand die geschikt is voor deze rol?
Mensen met interesse? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mike:
mike.goudseune@detandem.be of 0486/90.38.09

7. Varia

● Pedagogische studiedag
Woensdag 23/03: O4 t.e.m. B4

● Vervanging Fien
Fien zal al zeker afwezig zijn tot de paasvakantie.
Dieter, die de afgelopen maanden een meelooptraject
heeft gevolgd bij Mike (en Fien), zal de taken van Fien
overnemen in haar afwezigheid.
Zijn rechtstreeks nummer is 0456/55 69 31 of je kan
hem ook mailen op dieter.segaert@detandem.be

● Oproep: kranten gezocht!
Tussen maandag 21/03 en vrijdag 25/03 komen 9 studenten van Vives in midden- en
bovenbouw een muzisch project uitwerken. In het kader van hun ateliers zijn we op zoek
naar kranten. Hebben jullie nog oude kranten liggen? Gelieve deze dan mee te geven met
de kinderen naar school. Ze mogen die bezorgen bij Foeke.

mailto:mike.goudseune@detandem.be


● Diervriendelijke school
Zoals eerder gemeld mochten we net voor de krokusvakantie het GOUDEN label van
DIERVRIENDELIJKE SCHOOL in ontvangst nemen! Hieronder vinden jullie daaromtrent
nog enkele leuke links:

○ HLN
○ Stad Brugge
○ Dienst klimaat, milieu en dierenwelzijn

● Ouderbruggen
Op 16/03 vindt het "Startevent Ouderbruggen: Ontmoeting voor Ouders in Sint-Kruis."
plaats in Freinetschool Context, Brieversweg 185, 8310 Sint-Kruis.

Ouderbruggen organiseert leuke activiteiten voor kinderen en hun ouders in Sint-Kruis.
EigenWijs zal op het startevent een speelruimte inrichten voor kinderen van alle
leeftijden. Vanaf 16/03 is er om de twee weken op woensdagmiddag tussen 14u en 16u een
ontmoetingsmoment. Ze voorzien een tasje koffie en versnaperingen.

Inschrijven vooraf is niet nodig. Misschien tot dan?!

● 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://www.hln.be/brugge/onvergetelijke-dag-voor-leerlingen-die-hart-voor-dieren-tonen-nooit-gedacht-dat-prins-laurent-de-beloning-zou-uitreiken~aac53df0c/?fbclid=IwAR1BDcQPgeuooPhAg_iceKQ1aDAJQNOm0LPqJXdqxX-_gQGfh5U1dJm4Nz0
https://www.brugge.be/brugse-scholen-ontvangen-charter-diervriendelijke-school
https://fb.watch/bFt1YGJi22/
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6


8. 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

9. Fuif Context

Wist je men in Context een heus
fuif - dansfeest organiseert? Op
zaterdag 26 maart! Dit wordt
mogelijk gemaakt door Olivier,
voorzitter van de schoolraad,
samen met werkgroep logistiek
en communicatie.

Ouders van Context konden
eerst inschrijven, maar
ondertussen gaat de uitnodiging
ook naar de buurt, vrienden,
familie en andere collega’s.
Vanaf 16 jaar is iedereen
welkom!

Wil jij er ook bij zijn? Schrijf je
dan vlug in! Dat kan door het
overschrijven van 10 euro/pp op
volgend rekeningnummer van
Freinet Context: BE13 0682 2333
4039. Als mededeling schrijf je:
‘Fuif - jouw naam - hoeveel
deelnemers’. Vb. ‘Fuif - Fien
Wackenier - 4

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het inrichten van hun speel- en leertuin!

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


10.Brede school

KINDEREN VOOR KINDEREN

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

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

Dagelijks kunnen 4 kinderen uit de bovenbouw zich als vrijwilliger inzetten in onderbouw. 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.

Donderdag 10/02: Stepclub voor kleuters

Achiel en Lou organiseerden afgelopen week voor het eerst hun initiatief: stepclub voor kleuters.
Normaal mogen kinderen pas vanaf M3 steppen op het wieltjesparcours over de middag, maar
dankzij Lou en Achiel komt daar nu verandering in. Zij zullen de rest van het semester enkele
kleuters onder hun hoede nemen om daar met hun step te rijden en wat vaardigheden te leren.
Leuk! Er was met dank aan het zonnige weer alvast een geslaagde eerste editie.





Op donderdag 16/03 organiseren Achiel en Lou deze activiteit opnieuw. Bij deze een oproep voor de
kleuters om hun step mee te nemen naar school. Zo kunnen ze indien ze dat willen vlot deelnemen
aan deze activiteit.

Vrijdag 11/03: Kleuterturnen

Een nieuwe vrijdag, een nieuwe sessie ‘kleutersport’ met Ellie, Djenna, Noor, Linne en Lou!



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.



We plannen alvast 2 werknamiddagen om de Samentuin op te ruimen. Daar nodigen we
ook nieuwe geïnteresseerden uit om wat uitleg te krijgen.

- zaterdag 26/02/’22 van 13u-17u
- zaterdag 19/03/’22 van 13u-17u


