
Wekelijkse nieuwsbrief –  9 september 2022

1. Start schooljaar 2022-2023

● Vrijdag 02/09: startforum kinderen

Vorige vrijdag sloten leefgroepen O4 tot en met B4 samen de eerste "week" van het

nieuwe schooljaar af. Een gezellig samenzijn aan de boomhut waarbij elke kersverse

groep zich aan de rest kwam presenteren. Eindigen deden we met een lekker ijsje -

mmmmm - en plakkende handjes!



2. Goed om weten  - wegenwerken Prins Leopoldstraat



3. Rinkelbel

● Woensdagmiddag: GEEN WARME maaltijd

Op woensdagmiddag wordt er geen warme maaltijd voorzien voor de kinderen die

na schooltijd naar de opvang komen. Kortom, ze moeten hun eigen lunchpakket

meebrengen naar school.

● Opvang schoolvrije dagen

Facultatieve vrije dag 26/09/2022 - O4 tem B4  → inschrijven

Pedagogische studiedag 05/10/2022 - O4 tem B4 → inschrijven

4. Onze website: een bron van informatie

Op onze website www.detandem.be is heel wat informatie terug te vinden. We lichten er

hieronder enkele zaken specifiek uit.

○ inschrijvingslinken kinderopvang: vrije dagen - schoolvakanties

https://forms.gle/LiscuAznCuQGcNVJ6
https://forms.gle/h1gdQHX1j97dYLzW6
http://www.detandem.be


○ werking in de kijker: leuke documenten met dank aan de schoolraad!

5. Varia

● In te vullen: inlichtingenfiche

We vragen alle ouders om zoals elk jaar een inlichtingenfiche in te vullen zodat we

volledig op de hoogte zijn van de correcte en up-to-date situatie van elk kind!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYk

�bz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link

● Vrijdag 16/09: STRAPDAG

Op vrijdag 16 september gaan we ‘Samen Sterk Strappen’ op de 16e Strapdag. De
strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen en Brussel die traditioneel
doorgaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze dag stappen en trappen
duizenden leerlingen naar school. De auto blijft aan de kant met een aangename, rustige
schoolomgeving tot gevolg. Daarnaast heeft strappen positieve effecten heeft op het
fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere concentratie in de klas.
Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale
contacten en draagt het bij tot een beter klimaat. Via de campagne sensibiliseren en
motiveren scholen alle ouders en kinderen om zich actief naar school te verplaatsen.

Yes, ook wij doen mee! Jullie toch ook?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYkfhbz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYkfhbz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link
https://www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit/over-de-week


● Bovenbouw: Oproep materiaal

Voor de techniekateliers is men in de bovenbouw op zoek naar volgende materialen:
restplankjes van hout, restjes vernis, rubber, leder, katoen, textielstof, wol, karton,
noppenfolie, velcro, touw. Dit tegen maandag 12/09. We plaatsen een winkelkar aan de
fourmzaal waarin jullie jullie bijdrage mogen droppen. Alvast bedankt om mee te helpen
verzamelen!

● Luizen op school!

Er werden vrijdag opnieuw luizen gesignaleerd op school. Als bijlage
in de e-mail met het week- en tandemnieuws vinden jullie alle info
omtrent wat te doen.

● Vroege facturen in de postvakjes: duiding

Eind vorig schooljaar was Miek enkele weken afwezig. Bij de opstart in augustus stelde ze
vast dat enkele zaken in juni door haar vervanger niet gefactureerd waren. Bovendien
ontvingen we van bepaalde organisaties pas laat hun facturen, waardoor we sommige
zaken nog niet konden verrekenen. Vandaar de verschillende facturen die jullie in de
postvakjes vinden/vonden.

⇒ Wie vragen heeft, kan steeds bij Mike terecht. De deur staat open!

● Alles wordt duurder - hoe werken wij?

Mogelijke prijsverhogingen (onvermijdelijk op vandaag gezien stijgende prijzen) proberen
we door te rekenen via de prijs voor het middagtoezicht, die deels zal stijgen. Waarom?



Middagtoezicht is fiscaal aftrekbaar (kan je inbrengen via belastingen), in tegenstelling
tot veel andere zaken. Op die manier kunnen we een effectieve stijging voor jullie zo laag
mogelijk houden.

⇒ Wie vragen heeft, kan steeds bij Mike terecht. De deur staat open!

● 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

Gezocht: appartement/studio/huis gemeubeld - 4 maanden

Een gezin is zeer dringend op zoek naar een gemeubelde stek om de komende 4
maanden te wonen. Iemand die hen kan helpen in die zoektocht? Neem dan contact op
met Mike via mike.goudeseune@detandem.be of 0486/90.38.09

Gezocht: grote isomobakken met deksel

De leefgroepouders van Context zijn op zoek naar
isomobakken met deksel om drank koud te houden
tijdens de ouderbar.

Heb je dit liggen, dan mag je contact nemen met
Ilse>>> ilsevonck@gmail.com

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be
mailto:mike.goudeseune@detandem.be
mailto:ilsevonck@gmail.com


Gezocht: Trip trap of verstelbare stoel

Voor een kindje met een beperking zijn we op zoek naar een verstelbare stoel zoals een
tripp trapp. Zo kan dit kindje ook comfortabel aanschuiven. Heeft iemand zo eentje
staan? Laat het ons weten.

7. Brede school

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Voor het organiseren van onze naschoolse activiteiten zijn wij nog volop aan het plannen,
zelfs de zoektocht naar begeleiders is nog aan de gang.

Alle activiteiten, data en info volgen in de loop van september. Stay tuned!

EXTERNE INITIATIEVEN: Muziektheater BomBarDon @ Brugge

In de nieuwste muziektheater-voorstelling O Grote Joegoert is voor de vier vrienden van
BomBarDon alles zo echt dat het mogelijk wordt. Luchtpiraten, een spuwvurende draak,
een eigenaardig dier in het wier… maar bovenal de Grote Joegoert. Dat moeten ze van
ergens opgepikt hebben, want het lijkt heel serieus! Benieuwd hoe ze Grote
Joegoertgeheimen van hoog boven de wolken tot diep onder de stenen ontdekken?
Beleef het mee in deze frisse en fantasierijke voorstelling!

Met de groetjes van Pieter, papa van Cesar & Bes!

Link naar video: BomBarDon - O Grote Joegoert - Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=P-bUTVHhYwA&t=8s


EXTERNE INITIATIEVEN: Handbalclub OLVA Brugge





EXTERNE INITIATIEVEN: FOS Open Scouting De Boekaniers




