
Wekelijkse nieuwsbrief –  1 april 2022

1. Fijne vakantie!

Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne vakantie toe! Geniet van het samenzijn,

elkaar, de vrije tijd en… de paaseieren! We verwelkomen jullie graag terug op dinsdag 19

april. Tot dan!

2. Studenten Vives - Muzisch project - Thema recyclage & afval

Vorige week werkten 9 studenten uit Vives een muzisch project uit bij ons op school. Op

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

donderdag en vrijdag met de bovenbouw.



Het tweedaagse project van elke bouw eindigde steeds met een toonmoment voor

ouders. Vorige week deelden we al wat sfeerbeelden van het toonmoment van de

middenbouw. Hieronder vinden jullie nu ook enkele leuke kiekjes van het toonmoment

van de bovenbouw vorige vrijdag.



3. 24/03 - 25/03: Middenbouwkamp

Twee lange coronajaren wachtten we om op kamp te kunnen gaan. En plots kregen we

daar toch het startschot. Het domein van de Karmel leende zich weer perfect voor ons

thema ‘Het vervloekte sprookjesbos’.

Op onze kennismakingswandeling vonden we stukken van een schatkaart. Vreemd, er

ontbraken stukken. Bij het zoeken naar de ontbrekende stukken ontmoetten we de

bosbewoners. Ze zagen er wat raar uit en deden zich wat vreemd voor.



Niemand minder dan de heks was hiervoor verantwoordelijk. Een heks blijft een heks, ook

al was ze best wel lief. Maar als je een heks op de tenen trapt, zal je het geweten hebben.

Opnieuw hadden de bosbewoners gestemd op de tovenaars om het bosfeest te

organiseren en alles klaar te toveren. Democratie, mijn voeten, als je niet zo populair

bent. Na wat aandringen vertelde de heks toch waar de toversteen lag. Maar helaas…de

kracht was er uit en de bosbewoners bleven een beetje vreemd. Nu moesten we het

recept van de toverdrank zien te bemachtigen uit het tasje van de heks. Ondertussen

knutselden we de hele middag de benodigdheden voor het feest. Zo maakten we ons

nuttig.

s’ Avonds zongen we de heks in slaap en zo konden we het recept van de toverdrank

bemachtigen. Om dat te vieren spuugden de tovenaars echt vuur!

De volgende ochtend probeerden we de ingrediënten naar de tovenaars te brengen. Die

stonden te wachten met de grote toverpot. Bloed, wormen, rattenkak, kikkers en zelfs

smurfen. De heks had ze genadeloos uit de dorpen geplukt, ze waren in hun slaap

verrast. De trollen zouden geen trollen zijn als ze niet graag plagen en die probeerden de

ingrediënten (snoep) af te ‘snoepen’.

Eind goed al goed, de toversteen werd in toverdrank ondergedompeld en de toverkracht

was terug. Het sprookjesfeest kon beginnen. De mieren kwamen ons vergezellen op het

sprookjesfeest. Schminken, koekhappen, sponsgooien naar de trollen…het was een zalig

kamp.

Dank je wel kampouders voor jullie gekheid en energie!

Dank je wel kookploeg voor jullie vele uren werk, heerlijke spaghetti en verrassend

ontbijt!





4. Maandag 28/03: Soepforum in onderbouw

Er was eens… een ridder Emiliano. Ze vond het fijn om op haar pony rond te rijden langs

de velden en in de bossen. Daarbij voelde zich wel wat alleen, dus ging ze op zoek naar

haar vrienden. Tijdens haar rit beleefde ze leuke avonturen. Ze leerde aan de hand van

liedjes wat de dagen van de week zijn (O3), dat beren smeren konden (O1) en dat alle

eendjes zwemmen in het water (O2). Op het einde van haar rit danste ze samen (met O4)

het liedje 'Kleine Jan wil dansen'. Wat een feest was dat! Na het dansje mocht ridder

Emiliano samen met de kindjes, de begeleiders en de aanwezige ouders een lekker tasje

soep drinken.



5. Herhaling: vluchtelingen - Oorlog Oekraïne en bredere
problematiek

Via de media vernamen we dat er veel vluchtelingen uit Oekraïne ons land (zullen)

binnenkomen. Onder hen ook veel kinderen. Hierdoor beslisten we als team om, indien

nodig, boven ons maximum aantal leerlingen per klas te gaan. Elke leefgroep kan max. 2

extra kinderen opnemen.

Mochten jullie zelf beslissen om gezinnen in huis te nemen, waaronder kinderen die in

aanmerking komen om bij ons school te lopen, neem dan gerust contact op met Mike:

mike.goudeseune@detandem.be of 0486/90.38.09

mailto:mike.goudeseune@detandem.be


Op zaterdag 30/4 organiseren we ons schoolfeest. We beslisten als team ook om het

merendeel van de opbrengst te schenken aan vluchtelingenhulp. We focussen ons daarbij

niet enkel op de oorlog in Oekraïne, maar op vluchtelingen in het algemeen. Ook in

andere gebieden, iets verder van ons bed, moeten mensen in nood vluchten op zoek naar

een veiligere plek.

6. Schoolfeest - zaterdag 30/04



7. Rinkelbel

● Inschrijvingslinken opvang:

○ 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

● 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


8. Varia

● Poetsen vd klassen - poetslijst
We verzoeken iedereen om nog eens goed de poetslijsten (zie bijlage achteraan)
na te kijken en jullie data te noteren. We stellen af en toe vast dat een klas niet
gepoetst wordt. Vandaar deze reminder. Dank jullie wel om dit goed bij te houden.

● Foodwinners



● Vervanging Fien
Fien is uit tot eind april. De opdracht van Dieter als vervangers wordt bijgevolg
verlengd tot en met 30/04.

● Wist je dat?
Er een momentje gepland is voor een opleiding tot gemachtigd opzichter?

Als gemachtigd opzichter ben je aangesteld door de burgemeester en ben je

gemachtigd om groepen (kinderen) over te mogen steken. Je krijgt hierbij een

extra mandaat om het verkeer stil te mogen leggen, eventuele overtredingen aan

te geven bij de politie of formeel klacht in te dienen, … Je bent hiervoor ook extra

verzekerd.

Er wordt een opleiding georganiseerd op 20 april om 14u (tot 16u). De opleiding

vindt plaats in het Politiehuis (Lodewijk Coiseaukaai 3).

Wanneer je hier aan wenst deel te nemen, kan je je hier inschrijven.
De plaatsjes zijn beperkt en wie er voor deze sessie niet bij is, schrijven we aan
voor een volgende sessie.

● 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

9. 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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKqgDzn4bkEatqXKI_RsImKBYyJROHXe0YK9JDweD8Y_yx2g/viewform
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


10. Brede school

Externe initiatieven: Uitwijken

Uitwijken komt van 5 tot 23 april naar het ‘Leliepark’ in Assebroek!
We brengen van alles mee: onze bureauwagen om in te werken, de barwagen waar we
elkaar vijf dagen per week kunnen ontmoeten, een programma vol workshops, circus en
muziek én … veel goesting om de buurt te leren kennen. Kom kennismaken met ons en
ons programma bij een gratis koffie of thee en andere drankjes aan kleine prijzen.

Elke zaterdag (9/04, 16/04 en 23/04)
organiseren we een buurtrestaurant in het
park. Onze vaste kok bereidt er - samen met
iemand uit de buurt - een maaltijd voor de
buurtbewoners. Woon je in de buurt van het
Leliepark? Kook je graag? Contacteer ons via
info@uitwijken.be

Het volledige programma vind je op

https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/

Tot dan?

Groetjes

Janes, Stef, Lotte en Lies

https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/?fbclid=IwAR1QK6PHOrrfm7-om6gSSbVfnzNPMeLRWz88EpWNeJX-6ERvlpOn3oKzd10
https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/


Externe initiatieven: Palmcoaching - Rots & Water training



Externe initiatieven: Workshop Brugse Boekhandel

9. Onze werking in de kijker: Freinettechniek - Klas- en kinderraad
(initiatief van de schoolraad)

Elke laatste vrijdag van de maand zetten we onze werking in de kijker. In deze editie van
eind maart zetten we graag een vierde freinettechniek in de kijker: de klas- en kinderraad.
Veel leesplezier!



D E  K L A S R A A D

In onze freinetklas gebeurt heel wat: elke dag beginnen we met een kring, de ronde, planningen worden opgesteld,

taken worden verdeeld, vrije teksten worden geschreven en tijdens tekstbesprekingen besproken, projecten worden

uitgewerkt, sommigen werken aan de computer, anderen volgen een instructie,, sommigen werken individueel of in

kleine groep, er is de stille werktijd, het ene moment zijn we creatief bezig, het andere moment zoeken we dingen op…  

 

Een klaswerking die zo’n complex geheel van werkmogelijkheden en technieken toelaat, vraagt heel wat van zowel

leerling als begeleider. Om deze werking te kunnen realiseren, hebben beiden nood aan een zeer duidelijke organisatie. 

 

Omdat we vanuit onze freinetpedagogie geloven in een verdraagzame democratie, stellen we ons als begeleider niet

boven onze kinderen. De stabiele organisatie die we nodig hebben in onze klassen, kunnen we bovendien enkel

realiseren door ze in samenspraak op te bouwen.

In een freinetklas hebben begeleider en leerling elkaar werkelijk nodig! De klasraad brengt als organiserende

vergadering iedereen als gelijken rond de tafel. 

 

De binding die hierdoor ontstaat, zal de klas in staat stellen grenzen te verleggen en in het volgende te slagen: samen

werken en samenwerken.

De klasraad: basis voor democratische klaswerking

FREINET KINDCENTRUM DE TANDEM:
 

KENNISMAKING MET DE FREINETTECHNIEK

De onderwerpen kunnen betrekking hebben op:

– de organisatie van de klas (vb: verdeling van beurtrollen aan computers, de uitvoering van klastaken,...)

– het productieve (vb: de uitwerking van een project, acties die de klas organiseert, planning van uitstappen)

– het informatieve (vb: de leerkracht die informeert over schoolse afspraken en evenementen, de afgevaardigde van de

kinderraad die verslag uitbrengt,…)

- het emotionele (vb. spanning in de groep, maken van afspraken die het groepsgevoel en de sfeer versterken, …)



1.  De klasraad wordt voor ‘geopend’ verklaard. Volledige concentratie wordt gevraagd. 

We verzamelen meestal in de kring, de ronde.

2.  Gespreksleider (samen met de begeleider) lezen het verslag van de vorige klassenraad voor. 

Bij elk punt kan gereageerd worden door eenvoudig het woord te vragen. In principe wordt minstens

één keer per week vergaderd. Een verslag vermeldt nauwkeurig door wie het werd opgesteld, wie

eventueel afwezig was, alle afspraken die gemaakt werden en acties die moeten worden ondernomen

door de groep of leden ervan.  De klasverantwoordelijke controleert of afspraken werden nageleefd en

of de nodige acties werden ondernomen. Ook het verslag van de kinderraad wordt voorgelezen en

afspraken worden meegedeeld. Bij kleuters worden klasraden georganiseerd bij een voorval, een

gebeurtenis. Deze worden kort in de groep besproken. Hun accent ligt vooral op emoties en het

verwoorden van gevoelens en gedachten.

3.  De hoofdmoot van de vergadering bestaat uit het bespreken van de nieuwe agendapunten. Kinderen

en begeleider verzamelen hun agendapunten. Bij het verwoorden van hun agendapunten, leren we de

kinderen spreken vanuit ik-zinnen (vb. “ik vond goed dat…” “ik wil feliciteren omdat…” “ik vond niet zo

leuk dat…” “ik voelde me niet goed bij…” “ik stel voor…”), zodat communicatie niet rechtstreeks

aanvallend wordt naar anderen toe. De klassenraad moet immers een opbouwend karakter hebben. Om

deze reden worden ruzies tussen individuen ook buiten de klassenraad besproken.

4.  Vooraleer de vergadering wordt afgesloten en het verslag uitgetypt of uitgeschreven, krijgt iedereen

tijdens een ‘slotrondje’ een laatste keer de kans om nog iets toe te voegen.

De duur en de onderwerpen van een klassenraad kunnen zeer uiteenlopend zijn. Van 20 min. tot ruim

een uur, afhankelijk van wat er besproken wordt. 

5. Het verslag wordt bewaard in het kringdagboek, rondeboek en ligt in de kring. Kinderen en

begeleiders kunnen hier steeds afspraken nalezen.

Het verloop van een klassenraad: fasen



Alle kinderen uit de verschillende leefgroepen nemen punten mee vanuit hun kinderraad in de klas. Het

is belangrijk dat de punten voor iedereen belangrijk zijn. Dus bouwoverschrijdend en schoolgebonden.

De leider geeft het woord aan elke leefgroep. Een belangrijke afspraak is dat we luisteren naar elkaar en

het woord vragen als we iets willen bevragen.

Ook de punten van het vorige verslag worden overlopen en antwoorden en vragen worden besproken.

We volgen samen de punten goed op.

De verslaggever schrijft de afspraken of vragen in het verslag. Elke vraag wordt besproken. Er kunnen

vragen zijn voor de leefgroepen, voor de begeleiders, voor de werkgroepen of voor de directie.

De leefgroepen geven ook pluimen aan mensen of groepen in de school. vb. ‘Dank je aan Crissia die altijd

zo lief is in de eetzaal. Bedankt aan de begeleiders om zo goed voor ons te zorgen tijdens de Corona

periode.’

De begeleider/directeur bewaakt de tijd tijdens de kinderraad en leest het verslag na.

De begeleider/directeur deelt het verslag met alle begeleiders, zodat zij het kunnen nalezen en

eventuele vragen beantwoorden. Het verslag komt ook op maandag in het kernteam.

De kinderraad bespreekt leefgroepoverschrijdende en meer schoolgebonden punten. Elke leefgroep vaardigt

hiervoor iemand uit de groep af (= de burgemeester). Jaarlijks zijn er hiervoor in het begin van het jaar

verkiezingen in de leefgroepen. 

 

De jongste kleuters sluiten hier nog niet bij aan. De kinderraad start vanaf de derde kleuterklas.

Er zijn 2 kinderen die samen de kinderraad voorzitten. Deze kinderen komen uit de oudste leefgroep. Zij

leiden het gesprek en nemen ook verslag.

            VERLOOP 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kinderraad

De kinderraad heeft een belangrijke stem in de school, ze zorgen er mee voor dat de schoolgebonden

afspraken duidelijk zijn. Ze gaan vb. in de leefgroepen rond om de kampafspraken te herhalen.

De kinderraad krijgt jaarlijks ook een budget vanuit de vzw voor eigen werking. Zo willen ze dit jaar een

klim- en klauterparcours realiseren. Ook kiezen zij jaarlijks het goede doel voor onze eindejaarsacties.



M1 M2 M3 M4 B1 B2 B3 B4

3/09/2021 Stanbury Arvid Wackenier Lewis Buseyne Josse De Waepenaere Nelles Zeriouh Noor Lahaye Aiko Van Daele Lucas Crespo Romero Joanna Louisa

10/09/2021 Bostoen Lily-Anne Hautekeete Anaya Vanagt Serafin Dobbelaere Arne Vandenbon Lou Bostoen Titus Wyngaert Sep Louwyck Kato

17/09/2021 Van Weymeersch Collin Ni Klifman Marcel Van Der Fraenen Gust Bâ Bas Derudder Jolan Maeseele Seppe De Decker Mitch Creyf Zeppos

24/09/2021 De Corte Dekeyzer Boaz Roets Rosalie Lesneuck Babette Pierar Beuten Artuur Salaets Sel Vandeplas Pepijn Roelandt Lynn Dumery Mauro

1/10/2021 Vandenbon Nora Termote Len Desmidt Flore De Muynck Warre Marey Lean Reyserhove Zjors Neyrinck Astor De Soete Mias

8/10/2021 Blomme Alies Tassaert Lionel Mens Isolde Broux Cezar Lanckriet Flo Vanstechelman Simon Decrock Nina Maes Rune

15/10/2021 Beuckelaere Mathias De Saedeleer Noah Maene Luka Lowyck Kaitlynn Dobbelaere Arne Gevaert Seppe Degraeve Clara Cnops Stan

22/10/2021 Vanagt Serafin Lagast Lou Depreytere Boris Schildermans Siem Masschaele Romain Ballegeer Eva Buyse Arne Torreele Lio

29/10/2021 Ketels Lieke Vercauteren Chloé Louwyck Babette Lowyck Lennard Maeyens Marcel Rullens Marylou Decroos Zita Stefanuto Bottura Enrico

12/11/2021 Stanbury Arvid Niville Roos Vande Walle Helena Xiang Emilio Denglong Noorzai Elyas Dewispelaere Len Jonckheere Obe Ackaert Lander

19/11/2021 Bostoen Lily-Anne Pittery Lize Verlinde Student Adam Essel Celine Vandenhende Morris D'hoedt Thijmen Loontiens Simon Dhondt Lily

26/11/2021 Van Weymeersch Collin Ni Ackaert Marijn Missiaen Merel Dhont Amélie Rhellam Djenna Lutin Julia Pieters Roos Ljama Aidan

3/12/2021 De Corte Dekeyzer Boaz Victoor Max Nuytten Noa Cràcàoanu Matei Zeriouh Noor Van Poucke Aaron Van Alsenoy Yara Decroos Kobe

10/12/2021 Vandenbon Nora Termonia Gabriël Rouquart Klaas Schutters Charlotte Vandenbon Lou Ledenko Luka Gillis Tobias Pelatelli Suzan

17/12/2021 Blomme Alies Cissokho Diack Loosveldt Ilaï - Navambu Elias Cesar Derudder Jolan Lahaye Aiko Jacobs Silas Bauters Linus

24/12/2021 Beuckelaere Mathias Spysschaert Bas Claeys Finn Vermeulen Elvhrael Salaets Sel Bostoen Titus Vandemoortele Sen Belaen Leon

14/01/2022 Vandewalle Jossie De Bel Jérôme Snoeckx Florian Boutens Elias Marey Lean Maeseele Seppe Leyts Miren Crespo Romero Joanna Louisa

21/01/2022 Ketels Lieke Vandenbussche Julian Deman Autumn-Willow Vanhessche Lio Lanckriet Flo Vandeplas Pepijn Vandenbussche Arjen Louwyck Kato

28/01/2022 Stanbury Arvid Wackenier Lewis Van den Broeck Tilde Laleman Tijl de Volder Jolan Reyserhove Zjors Van Daele Lucas Creyf Zeppos

4/02/2022 Bostoen Lily-Anne Hautekeete Anaya Bouwmeester Tess Prins Oona Masschaele Romain Vanstechelman Simon Wyngaert Sep Dumery Mauro

11/02/2022 Van Weymeersch Collin Ni Klifman Marcel Zwartjes Lionel Beirens Juliette Maeyens Marcel Gevaert Seppe De Decker Mitch De Soete Mias

18/02/2022 De Corte Dekeyzer Boaz Roets Rosalie Van Hullebus Léon Ghysel Lore Noorzai Elyas Ballegeer Eva Roelandt Lynn Maes Rune

25/02/2022 Vandenbon Nora Termote Len Strubbe Linne Plitchuk Lana Vandenhende Morris Rullens Marylou Neyrinck Astor Cnops Stan

11/03/2022 Blomme Alies Tassaert Lionel Oosterlinck Declercq Goderick Termote Efren Rhellam Djenna Dewispelaere Len Decrock Nina Torreele Lio

18/03/2022 Beuckelaere Mathias De Saedeleer Noah Buseyne Josse De Waepenaere Nelles Schutters Charlotte D'hoedt Thijmen Degraeve Clara Stefanuto Bottura Enrico

25/03/2022 Vandewalle Jossie Lagast Lou Rouquart Klaas Laleman Tijl Elias Cesar Lutin Julia Buyse Arne Ackaert Lander

1/04/2022 Ketels Lieke Vercauteren Chloé Van Der Fraenen Gust Bâ Bas Vermeulen Elvhrael Van Poucke Aaron Decroos Zita Dhondt Lily

22/04/2022 Vandewalle Jossie Niville Roos Lesneuck Babette Pierar Beuten Artuur Boutens Elias Ledenko Luka Jonckheere Obe Ljama Aidan

29/04/2022 Loosveldt Ilaï - Navambu Pittery Lize Desmidt Flore De Muynck Warre Vanhessche Lio Lahaye Aiko Loontiens Simon Decroos Kobe

6/05/2022 Claeys Finn Ackaert Marijn Mens Isolde Broux Cezar de Volder Jolan Bostoen Titus Pieters Roos Pelatelli Suzan

13/05/2022 Snoeckx Florian Victoor Max Maene Luka Lowyck Kaitlynn Prins Oona Maeseele Seppe Van Alsenoy Yara Bauters Linus

20/05/2022 Deman Autumn-Willow Termonia Gabriël Depreytere Boris Schildermans Siem Beirens Juliette Vandeplas Pepijn Gillis Tobias Belaen Leon

27/05/2022 Van den Broeck Tilde Cissokho Diack Louwyck Babette Lowyck Lennard Ghysel Lore Reyserhove Zjors Jacobs Silas Crespo Romero Joanna Louisa

3/06/2022 Bouwmeester Tess Spysschaert Bas Vande Walle Helena Xiang Emilio Denglong Plitchuk Lana Vanstechelman Simon Vandemoortele Sen Louwyck Kato

10/06/2022 Zwartjes Lionel De Bel Jérôme Verlinde Student Adam Essel Celine Termote Efren Gevaert Seppe Leyts Miren Creyf Zeppos

17/06/2022 Van Hullebus Léon Vandenbussche Julian Missiaen Merel Dhont Amélie Dewispelaere Len Ballegeer Eva Vandenbussche Arjen Dumery Mauro

24/06/2022 Strubbe Linne Oosterlinck Declercq Goderick Nuytten Noa Cràcàoanu Matei D'hoedt Thijmen Rullens Marylou Van Daele Lucas De Soete Mias

POETSLIJST 2021-2022


