
Wekelijkse nieuwsbrief –  6 mei 2022

1. Schoolfeest - zaterdag 30/04

Wat hebben we genoten! Afgelopen zaterdag was er

voor het eerst in 3 jaar opnieuw een schoolfeest voor

jong én oud. Mooi weer, veel volk, leuke acts en toffe

ateliers bleken de perfecte mix voor een geslaagde

namiddag. Een dikke merci aan alle aanwezigen, maar

ook aan alle helpende handen die mee de organisatie

van het schoolfeest in handen hebben genomen.

Geniet hier van enkele sfeerbeelden. Meer foto’s volgen later via Facebook.











2. Rinkelbel

● Buitenschoolse opvang - contact

De buitenschoolse opvang is vanaf nu bereikbaar op het nummer 0493 27 36 17.

Dit nummer is op schooldagen bereikbaar van 7u30 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

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


3. 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 ;-)

● Wist je dat…
- …Fien terug is? Ze was al aanwezig op het schoolfeest, maar startte

maandag ook weer op in De Tandem en Context! Welkom terug, Fien!
- …Dieter en Lysia nog tot het einde van het schooljaar aan boord blijven?

Dieter blijft nog enkele uren actief op dinsdagnamiddag voor beleidsmatige
activiteiten, Lysia werkt deels verder aan haar stage-opdracht en kan
ingezet worden voor korte vervangingen.

● 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


● 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!



4. 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

5. Brede school

● EXTERNE INITIATIEVEN: Huis vh kind Brugge - Lezingen mei-juni 2022

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




● EXTERNE INITIATIEVEN: Jeugdmuziekatelier Allegro Sint-Kruis

● EXTERNE INITIATIEVEN: OLVA Handbal Brugge


