Wekelijkse nieuwsbrief – 3 juni 2022
1. 24/06 - 25/06: EindBBQ & camping @ De Tandem
Het einde van het schooljaar is weer in
zicht. Traditiegetrouw sluiten we ons
spetterende tandemjaar eindelijk weer
af met een barbecue. Jawel, na een
aantal coronajaren is het weer zover!
Deze barbecue zal doorgaan op vrijdag
24 juni 2022 op ons domein. Je kunt
niet alleen genieten van een lekkere
maaltijd, maar wie dat wenst kan ook
blijven kamperen op het domein, met
de eigen tent. Ons domein wordt met
andere woorden omgetoverd tot een
ware camping. Vergeet dus je eigen
stoelen, tafels… niet mee te brengen,
ook voor de bbq! Borden en bestek
worden door de traiteur voorzien. Ontwaken op de camping kan in stijl. Er is namelijk een
heus ontbijt voorzien.
Zie je dit helemaal zitten en wil je net zoals zovele anderen mee het jaar afsluiten? Schrijf
je dan VOOR 20 juni in via onderstaande link. Gelieve bij inschrijving het totaalbedrag over
te maken op de rekening van werkgroep logistiek: BE87 9733 4642 2194, onder
vermelding van naam van inschrijving.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHE2auxBsqqQUKKf78q7kPQdGyZkyfW155F
VPDHzYJT9BeNQ/viewform?fbclid=IwAR3fvcnLYWIQg3S2kZNHMdao0YYiOscvtBor1jeltS2
wcDiiYl8_zHDIeTc
Prijzen:
o Volwassen barbecue vlees/veggie: € 18,00 pp

o Kind barbecue vlees/veggie: € 12,00 pp
o Ontbijt volwassenen: € 10,00 pp
o Ontbijt kind: € 7,00 pp
⇒ Hebt u allergieën? Dan kunt u dat ook aangeven via het formulier!
Om alles in goede banen te kunnen leiden hebben wij zoals gewoonlijk heel wat helpende
handen nodig. Zie jij het zitten om ons die avond een handje te helpen? Schrijf dan je
naam naast de taak die je wil helpen vervullen op de werklijst:
https://docs.google.com/document/d/1j6QFcpREU8IxPCE43NSHdsISd2X-lHVoLXM6Lec3z
bA/edit?usp=sharing
De werklijst zal ook uithangen op de avond zelf om iedereen eraan te herinneren wie
waar zal helpen! Alvast een dikke dankjewel, voor jullie komst, deelname en hulp!
Het tandemteam

2. Dinsdag 31/05: Maerlant Adventure Day
We werden al vroeg op school opgepikt door de bus. Samen met alle kinderen van de
derde graad van zowel de Tandem als Context trokken we richting Blankenberge. In het
Maerlant Atheneum werden we goed wakker geschud door een toffe opener met dans
en muziek. Daarna konden we een leuk adventure parcours afleggen op het domein.
Levend tafelvoetbal, capoeira, reanimatie, zaklopen, springparcours, lasershooten… Veel
opties, veel beweging, veel pret. Daarna werden we naar surfclub ‘Surfing Elephant’ in
Wenduine gebracht. Nadat we ons in wetsuits hadden gewurmd, gingen we in groepjes
aan de slag met golfsurfen, raften, SUP’en… Aan het eind van de dag kregen we nog
bezoek van special guest Acid en gingen we moe maar voldaan terug richting Sint-Kruis.
Wat een topdag!

3. Vrije dagen einde schooljaar
● Maandag 06/06: Pinkstermaandag = volledig gesloten
● Maandag 20/06: Vrije dag - Rinkelbel open
⇒ opvang: hier inschrijven (link)
● Donderdag 30/06: Halve dag school - namiddag Rinkelbel open

4. 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

5. Luizen op school
Er zijn opnieuw luizen op school. Daarom vragen we iedereen de hoofdharen van je kind
te controleren op luizen of neten. Indien je luizen vindt, vragen we ook om te handelen
zodat het probleem zich niet verder verspreid op school.
Hoe vind je luizen? Doe de nat-kam-test.
Wat moet je doen wanneer je luizen of neten vindt?
● Behandel alleen bij levende luizen. Wanneer je alleen neten ziet, moet je niet
behandelen, maar wel de nat-kam-test elke week herhalen. Vraag raad aan je
huisarts of op het CLB wanneer je niet zeker bent of je kind luizen heeft of niet.
● Kijk ook alle gezinsleden (broers, zussen of (groot)ouders) na. Verwittig
grootouders, goede vriendjes, onthaalmoeder, … Ook bij hen is behandeling
alleen nodig wanneer er luizen gevonden worden. Behandel alle gezinsleden met
luizen op hetzelfde moment.

● Behandel met de nat-kam-methode of met een hoofdluismiddel.

NAT-KAM-METHODE
● Herhaal de nat-kam-test 2 maal per week gedurende 2 weken, dus om de 3 tot 4
dagen.
● Doe nog 2 weken verder met de behandeling om de 3 tot 4 dagen, wanneer je bij
de laatste kambeurt nog luizen vindt.

HOOFDLUISMIDDELEN
● Koop een hoofdluismiddel (“luizenshampoo”) steeds bij een apotheker. Vraag
naar voldoende uitleg bij het gebruik van het product.
● Gebruik het hoofdluismiddel 1 keer. Herhaal de nat-kam-test na één week en
herhaal de behandeling wanneer je dan nog levende luizen vindt. Gebruik hiervoor
hetzelfde product. Vraag raad aan je huisarts of op het CLB, wanneer je daarna
nog steeds levende luizen vindt.

En verder?
● Maak er geen geheim of taboe van; als jouw kind luizen heeft, zijn er ook nog
andere kinderen met luizen. Meld het dan ook aan de schooldirectie, de CLB-arts
of CLB-verpleegkundige.
● Nog een tip: maak er een gewoonte van de haren van je kind elke week na te
kijken.

6. 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.

● 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
● 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.

7. 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

8. Brede school
EXTERNE INITIATIEVEN: Biobello - In de kijker: veggie burgers

EXTERNE INITIATIEVEN: Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp (KVO)

