Wekelijkse nieuwsbrief – 22 april 2022
1. Schoolfeest - zaterdag 30/04

●

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers onder de ouders die een handje willen toesteken bij
de organisatie van ons schoolfeest. Daarvoor werd een takenlijst opgesteld. Die kunnen
jullie vinden via onderstaande link. Willen jullie deze zo snel mogelijk aanvullen aub? Dank
je wel!
https://docs.google.com/document/d/1qBmbr_uUL-1TgQUvWYkSCxLthB-KEJ3g/edit?usp=s
haring&ouid=108807623201201003258&rtpof=true&sd=true
Mogen we vragen om enkel je naam in te vullen en niets aan de opmaak van het
document te wijzigen? Dank je wel!
⇒ Concreet zijn we op zoek naar

○

enthousiastelingen die op vrijdagnamiddag (29/04) willen helpen bij de
voorbereidingen van het schoolfeest

○

creatievelingen die op zaterdagnamiddag een atelier willen geven binnen het
thema 'de prehistorie'

○
●

andere helpende handen tijdens het schoolfeest

Voor het schoolfeest hangt naar goede gewoonte aan elke klasdeur een taartenlijst uit.
Ouders die zich geroepen voelen kunnen daarop aangeven welk gebak zij willen maken
voor het schoolfeest. Traditiegetrouw verzamelen wij alles die namiddag en verkopen we
het gebak voor bij de koffie. Wie niet (vaak) tot aan de klas komt en toch iets wil bakken,
kan een mailtje sturen naar de begeleider. Die kan dit dan aanvullen op de taartenlijst.

●

In de mail van de leefgroepbegeleiders vinden jullie alle info terug in functie van de acts
die ze opvoeren: kledij, hoe laat verwacht op school / in de klas… Bekijk dit aandachtig.

2. Woensdag 20/04 - Werkstukkenbeurs B1-B2
Op woensdag 20 april was er werkstukkenmarkt bij de bevers en
de bosuilen. Voor de paasvakantie werkten de kinderen een eigen
interessepunt uit! Dit werkstukje werd verrijkt met beeldmateriaal,
een presentatie, posters ... De bevers en de bosuilen waren dan
ook erg blij dat de mollen, beren en buizerds op bezoek kwamen.
Daarna kwam het groot bezoek: heel wat ouders, grootouders en
begeleiders van andere scholen die in De Tandem waren
bezochten de werkstukkenmarkt. Ze kregen er uitleg over heel

uiteenlopende onderwerpen. Er waren ook heel wat leuke activiteiten te doen zoals een
quiz, draaien aan een rad, voelkaartjes … Dankjewel om langs te komen!

3. Rinkelbel
● Sluitingsdag Rinkelbel 2 mei
Op maandag 2 mei is Rinkelbel gesloten. Die dag zijn O1 - O2 - O3 gesloten en is er ook
geen voor- en naschoolse opvang voorzien.
● Inschrijvingslink zomer-opvang:
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

4. Varia
● Foodwinners
In het laatste weeknieuws werd de actie Food Winners van de stad voorgesteld.
Vanuit het cohousing project in Sint-Kruis maakt men dit ook graag concreet.
Daarom wordt op vrijdag 22 april onder de noemer ‘Café Eikenberg’ een infoavond
georganiseerd met praktische tips over Food Winners. Inschrijven is gewenst,
deelname is gratis.
https://www.facebook.com/events/922833071718193

● Lezing: Lynn Geerinck - Goed omringd
Lynn Geerinck is pedagoge, mama van drie jonge
kinderen en manager kinderopvang. Ze neemt het
bekende gezegde 'It takes a village to raise a child'
onder de loep.
In haar boek 'Goed Omringd' laat ze ons stilstaan
door wie we ons kunnen laten ondersteunen in ons
'huidige dorp'. Wie zijn onze formele en informele
'village-partners'? Hoe kunnen we onze eigen village
bouwen? Door wie laten we ons omringen?
Een interessante lezing voor ouders, begeleiders,
opvoeders en al wie deel wil uitmaken van een
'village'.
Op donderdag 5 mei is iedereen welkom in Freinet
Context (Brieversweg 185, Sint-Kruis)! De deuren
gaan open om 19u en we sluiten af om 22u30.
Ouders en begeleiders van Freinet Context en van Freinet kindcentrum de Tandem kunnen
gratis van deze lezing meegenieten.
Bezoekers betalen 5 euro aan de ingang.
Er is een ouderbar waar je even kan napraten.
https://www.lynngeerinck.be/over-mij/ Inschrijven kan via deze link:
https://forms.gle/SevQJLd2hh7kensr5

● Woensdag 20/04: Buitenspeeldag
Op De Tandem is het quasi elke dag buitenspeeldag, maar afgelopen woensdag
zetten bepaalde leefgroepen dit toch nog eens extra in de verf!

● 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

5. 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

6. Brede school
Externe initiatieven: Huis van het Kind - lezingen

Externe initiatieven: Zomerkamp HoWest

Tijdens de zomervakantie stelt Howest haar deuren open om kinderen tussen de 6 en 12
jaar een boeiend, speels en vooral leerrijk kamp te bezorgen.
De kampen worden inhoudelijk mee uitgewerkt door STEM-academie Ingegno. Dagelijks
worden 3u STE(A)M-activiteiten én 3u crea- en spelactiviteiten aangeboden. Per kamp
wordt ook één daguitstap voorzien.
Meer info: https://www2.howest.be/vakantiekamp/

Externe initiatieven: Sportsolid - Fietskamp
Over enkele maanden is er de zomervakantie en vele sportkampen zitten snel volzet.
Daarom hebben wij met Sportsolid ook ingezet om een fietskamp te organiseren. We zijn
aan onze 2de editie toe en konden vorig jaar 60 enthousiaste kids wegwijs maken in het
offroad-fietsen. Van 13 tot 15 juli zijn we opnieuw van de partij te Beernem.
Meer info en contact:
(0486)51 92 57
www.sportsolid.be
info@sportsolid.be

Externe initiatieven: Kiyashi - talentenkampen

Kinderen beleven innerlijke rust tijdens kleinschalig vakantiekamp. Met mediatraining en
rustgevende vakantiekampen voor kinderen heeft Brugse kindercoach Kathy
Metdenancxt haar missie gevonden. Het concept slaat aan want ze breidt haar
activiteiten nu uit met extra zomerkampen.
Kinderen een rustpunt gunnen in een steeds sneller draaiende samenleving, dat is wat
Kathy al enkele jaren doet met haar workshops voor kinderen. Spelenderwijs leert ze
kinderen mediteren en hun zelfvertrouwen verhogen. Die lessen vinden sinds 2016 plaats
in 6 verschillende basisscholen in Brugge.

Sinds 2019 organiseert ze het 3de jaar op rij ook haar Shiny Kids Talentenkampen in
Brugge. Dit zijn kleinschalige vakantiekampen vol rust, positiviteit en creativiteit. Deze
zomer breidt ze uit naar kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde. “Hoe meer ik mijn
zaadjes van positiviteit en rust kan planten in kinderharten, hoe beter.” Aldus Kathy.
“Net als bij volwassenen kan meditatie kinderen helpen om rustiger en aandachtiger te
worden, maar het draait om veel meer dan dat. Mediteren stimuleert hun vermogen tot
empathie en vergroot hun assertiviteit en weerbaarheid.” stelt neuroloog Steven Laureys
in zijn nieuwe boek ‘Het no-nonsense meditatieboek voor kinderen’.
Meer informatie over het Shiny Kids Talentenkamp vind je hier:
www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp

Externe initiatieven: Chiro Beukenhof - Lente-actie!

Externe initiatieven: Palmcoaching - Rots & Water training

Externe initiatieven: Casting serie

Interesse? Schrijf je in: https://linktr.ee/lequartier

