
Wekelijkse nieuwsbrief –  20 mei 2022

1. Zaterdag 14/05: Groeifeest M4

Op zaterdag 14 mei was het eindelijk zover: het groeifeest van de Mollenklas. Een jaartje

later dan voorzien maar daarom niet minder speciaal.

Vanuit de kinderen kwam het thema ‘natuur’ naar voor en na enkele brainstormsessies

met de ouders, bleek vooral de kracht van vuur een grote rol te gaan spelen. Tijdens een

voorbereidende dag gingen de kinderen met hun ouders op tocht in het Ryckeveldebos

waarna het kampvuur werd aangestoken en de fakkels vuur vatten. Er werd verteld en

geluisterd, gelachen en gezongen, gedronken en gegeten maar vooral heel erg genoten

van het samenzijn!

Na een creatieve namiddag op het schooldomein met schilderen, pyrograferen en zingen

begon onze voorstelling meer vorm te krijgen. De vlammen kregen kleur, de pijlen kregen

een naam en een zelfgeschreven liedje van Tijs werd uit volle borst meegezongen.



De laatste weken steeg de plankenkoorts, maar na de repetitie op vrijdag, bleken ze er

echt wel klaar voor te zijn. Op zaterdag 14 mei vond het groeifeest plaats op school. De

kinderen brachten op het podium een mix van verhalen, liedjes en interviews. Alle ideeën

die door kinderen en ouders werden aangebracht, vielen als een puzzel in elkaar.

Iedereen was terecht trots op het eindresultaat.

Op het schooldomein kan je onze 'pijlen' terugvinden. Aan een paal getimmerd, wijzen ze

elk kind de weg naar zijn of haar droom. Samen gaan we verder op pad, maar uiteindelijk

kiest iedereen zijn eigen weg.

- ouders M4 -



2. Vrije dagen einde schooljaar

● Woensdag 25/05: Pedagogische studiedag = schoolvrije dag - Rinkelbel open:

https://forms.gle/xvisqw2kq5nvTQmv6

● Donderdag 26/05: O.L.H. Hemelvaart = volledig gesloten

● Vrijdag 27/05: Brugdag = volledig gesloten

● Maandag 06/06: Pinkstermaandag = volledig gesloten

● Maandag 20/06: Vrije dag - Rinkelbel open

● Donderdag 30/06: Halve dag school - namiddag Rinkelbel open

3. Rinkelbel

● 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/xvisqw2kq5nvTQmv6
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 0486/90.38.097

4. Varia

● Gezocht: handige mama / papa / opa / oma / …
Enkele maanden geleden ontvingen we op school nieuwe telefoons. Die zouden we nu in
elk lokaal willen ophangen. Wij zijn op zoek naar een helpende hand die dit voor ons zou
willen doen. Mailen mag naar fien.wackenier@detandem.be

● Laatste schoolweek → geen warme maaltijden
De laatste twee volle dagen van het schooljaar (27/06 - 28/06) kunnen de kinderen geen
warm eten meer eten omwille van de 'grote kuis'. De kinderen moeten op maandag en
dinsdag dus hun brooddoos meenemen.

● Eigen koeken - geen suiker of chocolade
Kinderen die geen koek afnemen van de school, vragen we om een extra stuk fruit,
boterham of droge koek mee te nemen. Tegen gesuikerde koeken, koeken met chocolade
en dergelijke zeggen we ‘neen’.

● 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

mailto:mike.goudseune@detandem.be
mailto:fien.wackenier@detandem.be
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6


● 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.

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

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

