
Wekelijkse nieuwsbrief –  18 maart 2022

1. Studenten Vives - Muzisch project (21/03 - 25/03)

Volgende week werken 9 studenten uit Vives een muzisch project uit bij ons op school. Op

maandag en dinsdag gaan zij een hele dag aan de slag met de middenbouw, op donderdag en

vrijdag met de bovenbouw.

Het tweedaagse project van elke bouw eindigt steeds met een toonmoment voor ouders. De

uitnodigingen van dit toonmoment vinden jullie hieronder.

Middenbouw:



Bovenbouw:

⇒ Mededeling: Op vrijdag is de voltallige middenbouw op kamp. Voor hen is er geen forum

op school. Het toonmoment van de bovenbouw vervangt dan ons traditionele forum.

⇒ Oproep: Voor de uitwerking van het muzisch project zijn de studenten nog op zoek naar

kranten. Kunnen jullie daarbij helpen? Dank je wel!!

2. Broeddag M3 - zaterdag 12/03

Vorig weekend verzamelden

ouders en kinderen op school

ter voorbereiding van het

groeifeest van de merels. Het

was een dag vol workshops en

gezellig samenzijn! Via deze weg

vinden jullie enkele leuke

sfeerbeelden terug.







3. Rinkelbel

● Parking Rinkelbel

Zoals jullie misschien al hebben gemerkt is onze parking zo goed als klaar. Ouders kunnen

hun auto’s dus kort parkeren op onze nieuwe parking. De parking fungeert als een Kiss &

Ride zone, waardoor lang parkeren er niet toegestaan is. Gelieve hier rekening mee te

houden.

● Inschrijvingslinken opvang:

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

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

De paasvakantie komt dichterbij. Inschrijven kan nog tot en met woensdag 30 maart.

Inschrijven na 30 maart kan enkel nog via een mail naar opvang@detandem.be.

https://forms.gle/BXhHK49Ar8ZxJJDTA
https://forms.gle/GcuWviFLtHSaWDEr9
mailto:opvang@detandem.be


○ Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie voorzien wij opnieuw opvang vanaf de peuterklas tot einde

eerste leerjaar. Binnenkort starten wij met de voorbereidingen, maar we kunnen nu al

beloven dat dit een vakantie vol dolle pret zal zijn. Inschrijven voor de maand juli kan via

deze link, voor de maand augustus klik je deze link aan. Daarnaast kan je ook inschrijven

via de website: www.detandem.be

● 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 of kennissen die zoekende zijn?
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mike:
mike.goudseune@detandem.be of 0486/90.38.09

https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://www.detandem.be/
mailto:mike.goudseune@detandem.be


4. 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.
Contact: 0456/55 69 31 - dieter.segaert@detandem.be

● Plekforum - donderdag 31/03
Donderdag 31/03 nodigen we alle geïnteresseerde ouders uit voor ons plekforum.
Die avond nemen we jullie als team mee in de actuele werking van ons
kindcentrum en gaan we met jullie in overleg omtrent bepaalde ideeën / wensen /
vragen / verwachtingen. Iedereen is welkom vanaf 19.30u voor een hapje en een
drankje, het overleg loopt van 20.15u tot 22.00u en gaat door in de eetzaal. Graag
tot dan!

● Winnaars The Masked Fruit wedstrijd
Tijdens het forum voor de krokusvakantie maakten we de winnaars van onze
wedstrijd bekend: Josse, Isolde en Gust, 3 merels! Afgelopen week vielen ze dan
ook echt in de prijzen. Geheel in lijn met de wedstrijd wonnen ze elk een
fruitpakket van Biobello! Bananen, sinaasappels, kiwi’s en appels voor het hele
gezin = lekker én gezond!

mailto:dieter.segaert@detandem.be


● Fietsstraat
Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute,
maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik
wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van
de fietsstraat.

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij
mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag
in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per
uur.

Als school(team) vragen wij iedereen om deze regels steeds te
respecteren (Leopold Debruynestraat) om de veiligheid van onze fietsers blijvend te
garanderen. Dank jullie wel!

● Werelddownsyndroomdag - 21/03
Op 21 maart is het Werelddownsyndroomdag. Na het grote succes van de vorige
edities van #steunkousen, roepen ook wij op om op maandag 21 maart opnieuw
twee verschillende sokken aan te trekken. Die sokken zijn het symbool geworden
van Werelddownsyndroomdag en tonen aan dat anders zijn dik oké is. Doen jullie
ook mee? Top!

● Gezocht: de helm van Warre
Warre uit M4 is zijn helm al meer dan een week kwijt. Via deze weg willen we even
navragen of er niemand is die per ongeluk zijn helm heeft meegenomen naar huis?
Of is er iemand die zijn helm heeft gezien? Het is een zwarte helm en Warre z’n
naam staat er in. Helpen jullie mee zoeken?

● 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


5. Ouders voor ouders

Oproep verkleedkledij

Voor het middenbouwkamp van donderdag 24 en vrijdag 25
maart zijn enkele ouders op zoek naar geschikte
verkleedkledij. Kunnen jullie hen daarbij helpen?

Gezocht: outfits voor prinsessen, heksen en een boswachter -
voor volwassenen

Contact: Julie Strubbe - julie_strubbe@hotmail.com

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

6. Fuif Context

Wist je dat men in Context een heus 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:julie_strubbe@hotmail.com
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


7. Brede school

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



EXTERNE INITIATIEVEN - Zeekrekel - Vakantiekampen (zomer)


