Wekelijkse nieuwsbrief – 29 april 2022
1. Schoolfeest - zaterdag 30/04: Tot morgen / tot straks!

2. Groeifeest M1 - zaterdag 23/04
Het groeifeest van de Merels was een groot succes. Tijdens het jaar werkten we rond het
boek ´Geluk voor kinderen - Feest´ van Leo Bormans waaruit we het thema van het
groeifeest haalden. Ouders kwamen voorlezen en knutselen in de klas en in maart
hadden we een broeddag vol workshops rond ons thema ´je bent wie je bent´. We gingen
op uitstap naar de papengaaienopvang en namen ons liedje met videoclip op in de studio
van MAM. Onze Merels namen vorig weekend een vliegende start vanuit het grote nest
naast het kindcentrum. Samen met onze families en vrienden genoten we van een mooi
groeimoment en eerste communie.

3. Voetbaltornooi - dinsdag 26/04
Heel wat kinderen keken al een lange tijd uit naar afgelopen dinsdag: het voetbaltornooi
met de 4 Brugse freinetscholen. Met de voltallige derde graad en een selectie van M3 tem
B2 zakten we af naar De Watertoren in Brugge. Het was een zonnige dag, met heel wat
mooi voetbal van onze ploegen.
We sloten de dag af met meerdere prijzen. De ploegen van M3 en M4 wisten de eerste en
tweede plaats te bemachtigen in hun reeks. Een knappe prestatie, dikke proficiat! Met de
bovenbouw behaalden we enkele ereplaatsen, en ging in elke graad één ploeg met de
fair-play-trofee naar huis. Ook zij mogen trots zijn op hun prestaties en het afgelegde
parcours, proficiat!
Niet iedereen ging trouwens naar De Watertoren om te voetballen. Ook een applaus en
dank je wel voor onze kinderen die in stonden voor de algemene opwarming ‘s ochtends
en de bevoorradingsploeg voor het verzorgen van water en fruit!

De kinderen die op school bleven kregen een aangepast programma, dat eveneens in de
smaak viel! In tegenstelling tot de drukte van het voetbaltornooi, was het een rustige dag
op De Tandem!

4. 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.
● Buitenschoolse opvang - contact
De buitenschoolse opvang is vanaf nu bereikbaar op het nummer 0493 27 36 17.
Dit nummer is bereikbaar van 7u tot 8u30 en van 16u tot 18u.
Op schoolvrije dagen en vakantiedagen is de buitenschoolse opvang bereikbaar van 7u
tot 18u.
● 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

5. Varia
● Zoekertje: reservekledij gezocht voor O4
Voor leefgroep O4 - onze oerang-oetans - kunnen we nog extra reservekledij gebruiken.
Hebben jullie nog oude kinderkleding (maat 104 - 110) liggen? Daar kunnen wij wel weg
mee ;-)
● Online veiligheid - vorming @ De Tandem
Hallo iedereen
Wij zijn Celine en Yumi, 2 studenten sociaal werk. In het kader van ons vak sociaal-cultureel
ontwerpen geven wij een vorming. Het onderwerp voor onze vorming is online veiligheid en
hoe je hierover praat met je kind.

Wij zien het al helemaal zitten en hopelijk jullie ook! Schrijf je dus zeker in door een mailtje
te sturen naar celine.borny@student.howest.be.
Tot dan!

● 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

● 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

6. 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

