
Wekelijkse nieuwsbrief –  13 mei 2022

1. Marc De Bel - (s)toverij met frieten - winnend klasgedicht B3

Eerder dit schooljaar namen we met de beren van B3 deel
een wedstrijd van Marc de Bel. Dit n.a.v. zijn nieuwe boek
‘(s)Toverij met frieten 2’. We maakten hiervoor een
klasgedicht a.d.h.v. een korte inhoudsbeschrijving van het
boek. Afgelopen zondag – tijdens de boekvoorstelling –
werden de winnaars bekend gemaakt, en….
(tromgeroffel) ook wij wonnen een prijs! We krijgen een
gesigneerd boekenpakket voor de klas-/schoolbibliotheek,
fantastisch toch!?

Hierbij ons gelauwerde gedicht:

(S)TOVERIJ MET FRIETEN 2

IK  BEN DOL OP (S)TOVERIJ MET FRIETEN

DAAR KAN IK MET VOLLE TEUGEN VAN GENIETEN

FERA VOS HOUDT ZEER VEEL VAN FRIET

ZIJ ZINGT ZELFS TELKENS EEN LIEFDESLIED

TWEE WELPJES DIEP IN HET MAGISCHE NEVELBOS

OP PAD MET HUN LIEVE STOERE MAMA VOS



ZE WIL GRAAG ZEGGEN ‘IK HOU VAN JOU’

EN LAAT DE FRIET DAAROM  NOOIT IN DE KOU

MET ANDERE WOORDEN ER IS HEEL VEEL TOVERIJ

EN VOORAL MET VEEL BIJZONDERE SCHEPSELS ERBIJ

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. 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

https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://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

3. Varia

● Groene gasten - MOS

Video ‘mei plasticvrij’:
https://www.canva.com/design/DAE6ZZrjs2c/HdtbnEsgKAkOL1sD_Dgavw/watch?utm_co
ntent=DAE6ZZrjs2c&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source
=shareyourdesignpanel

⇒ Oproep: Wij vragen alle ouders en kinderen om niets mee te brengen naar school in
plastic zakjes of plastic verpakkingen. Dank jullie wel!

● Gezocht: eigenaar van haan
Sinds kort hebben wij een haan in ons dierenpark. De aanpassing voor de kippen en
varkens liep vlot, maar helaas merken we dat de haan agressief gedrag vertoont richting
de kinderen (die de dieren verzorgen). We willen de “leverancier” van de haan dan ook
vragen om hem terug te komen halen. Hopelijk vinden jullie voor hem een andere
geschikte plek!

● Fietsen
Wij merken dat er in het fietsenrek onder het afdak heel wat oude / kapotte fietsen staan.
Wij vragen iedereen om deze fietsen op te pikken / mee te nemen naar huis. Alle oude /
kapotte fietsen die op het einde van het schooljaar blijven staan zullen worden
weggenomen.

mailto:mike.goudseune@detandem.be
https://www.canva.com/design/DAE6ZZrjs2c/HdtbnEsgKAkOL1sD_Dgavw/watch?utm_content=DAE6ZZrjs2c&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE6ZZrjs2c/HdtbnEsgKAkOL1sD_Dgavw/watch?utm_content=DAE6ZZrjs2c&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel
https://www.canva.com/design/DAE6ZZrjs2c/HdtbnEsgKAkOL1sD_Dgavw/watch?utm_content=DAE6ZZrjs2c&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel


● 4Hoog heeft onze steun nodig!
Afgelopen maandag gingen de orang-oetans (O4) en de mieren (M1) naar een
voorstelling kijken van productiehuis 4Hoog. Zij dreigen hun subsidies te verliezen en
vroegen op het einde van de voorstelling om een kaartje in de bus te steken met daarop
de reden waarom wij daar niet mee akkoord zijn. Emma Lien lanceerde het idee om ook
ouders op te roepen een mail te sturen tegen de intrek van de subsidies van 4Hoog. Op
die manier kunnen we hen helpen, of op z’n minst een hart onder de riem steken.

● 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://www.4hoog.be/
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6


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: WINGG - webinar: opvoeden van drukke kinderen

https://wingg.be/agenda/webinar-ouders-onder-druk-opvoeden-van-drukke-kinderen/

mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be
https://wingg.be/agenda/webinar-ouders-onder-druk-opvoeden-van-drukke-kinderen/


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

● EXTERNE INITIATIEVEN: Kinderkoor Cantores Prima

Op Pinkstermaandag 6 juni organiseert het kinderkoor Cantores Primo een gratis
zangworkshop. Samen met huidige koorleden kunnen kinderen kennismaken met het
koor, het samenzingen.
Deelnemen is gratis, de plaatsen worden toegezegd in volgorde van aanmelden.

Voor wie?
Kinderen, geboortejaar 2011 tot en met 2015 (tweede tot en met vijfde leerjaar in
schooljaar 2022/2023)

Wanneer?
Maandag 06 juni 2022, 14.00 uur tot 17.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur)
Toonmoment voor de ouders om 16.30 uur

Locatie?
Basisschool Sint-Andreasinstituut (Garenmarkt)



Voor meer info en de inschrijving, zie cantores.be/workshop

● EXTERNE INITIATIEVEN: KSK Steenbrugge - voetbalinstuif

KSK Steenbrugge organiseert op woensdag 18 mei 2022 een Voetbalduiveltjes-instuif voor
kinderen van 2de en 3de kleuter.

http://cantores.be/workshop


● EXTERNE INITIATIEVEN: PIT Brugge - zomerkampen

Deze zomer organiseert PIT Brugge zomerkampen voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Deze talenten-
kampen zijn een mix van gymnastiek, bewegingsspelen en het zoeken, vinden en verbinden van
de talenten van de kinderen. De locatie van onze kampen is de Karel van Manderstraat 115, 8310
Sint-Kruis Brugge.



● EXTERNE INITIATIEVEN: STYX - casting

Castingbureau Le Quartier is verantwoordelijk voor de casting van de jonge rollen in
STYX, een nieuwe horror-dramareeks voor VTM en Streamz.

STYX is een productie van Eyeworks en wordt in het najaar van 2022 opgenomen op
locaties in en rond Oostende. De regie ervan is in handen van Jeroen Dumoulein.

De reeks vertelt het verhaal van Raphaël Styx, een corrupt politieman die op jacht gaat
naar de man die hem neerschoot, nadat die op het strand een man wurgde toen Styx hem
betrapte. Het wordt een race tegen een monster, tegen de tijd en tegen zichzelf. En de
ultieme tweede kans om het leed te herstellen dat hij bij zijn naasten heeft veroorzaakt.

Heel concreet zoeken we:
FRAN (speelleeftijd 8-9 jaar), de dochter van Styx, West Vlaams sprekend. Graag nog een
hoog schattig of koddig gehalte. Iemand die niet te groot speelt maar een goeie naturel
heeft. (Dat geldt eigenlijk wel voor alle acteurs die we zoeken. Te gespeeld is niet meteen
iets wat we zoeken voor reeksen of films.)
De verhaallijn van Fran is er één van extreme emoties. Haar ouders staan op scheiden en
ze lijkt de enige te zijn die haar vader dicht bij haar wil houden. Ze mist hem, ze zoekt hem
op maar wordt afgewezen door hem. Het is een horror dramareeks, ze beleeft nogal wat
angsten. We zoeken dus een intelligente speler.
(Meisjes mogen ook een beetje ouder zijn zolang als ze alsnog aan de beschrijving
voldoen)

Aanmelden voor FRAN kan via deze link: https://pages.inthepicture.com/zombiekinderen

VIC (15 jaar), de zoon van Styx, West Vlaams sprekend. Puberend (met wat fysieke lasten
van de overgangsfase waar hij in zit, tussen jongen en gast, beetje knullig mag zeker),
zoekend, onzeker maar wel zeker van zijn stuk en verbaal genoeg om zich tegen zijn
vader af te zetten. Zoekt zijn geluk bij een gothic meisje en wordt gechanteerd om mee te
draaien in de jeugdbende waartoe zij behoort.

Aanmelden voor VIC kan via deze link: https://pages.inthepicture.com/zombiejongeren

https://www.lequartier-casting.be/
https://www.eyeworksfilm.be/nl/
https://www.imdb.com/name/nm1096388/
https://pages.inthepicture.com/zombiekinderen
https://pages.inthepicture.com/zombiejongeren



