
Wekelijkse nieuwsbrief –  16 september 2022

1. Sint-Kruis Kermis: stand De Tandem - Context 18/09

Vanaf dit weekend tot en met

21/09 is er septemberfoor in

Sint-Kruis. Tijdens het

weekendprogramma staat

ook een rommelmarkt

gepland op zondag 18

september. Ook wij zullen

daar aanwezig zijn, met een

eigen stand, waar we samen

met de collega’s van Context

het freinetonderwijs in Sint-Kruis zullen vertegenwoordigen en promoten. Dit van

12.00u tot en met 18.00u.  Tot dan?

Waar jullie ons kunnen vinden? →  Op het rondpunt aan de kerk.

Wat er te doen is? → Gekke fietsen, een gezellige babbel…



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.

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


○ ABC van De Tandem: vragen? neem eerst daar een kijkje!

Voorbeeld:



5. Varia

● Digitale frigokalender

Net als begin vorig schooljaar maakte Ruben, papa van Flore en Lise , een digitale variant

van de frigokalender. Via deze link kunnen jullie je hierop abonneren, waarna de

frigokalender automatisch in jullie digitale agenda verschijnt.

● 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

https://teamup.com/ks2vwyctx7hegony9b
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be
mailto:mike.goudeseune@detandem.be


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.

We hopen jullie (een deel van) ons  aanbod voor te stellen eind volgende week!

EXTERNE INITIATIEVEN: DO vzw - Culture Crossing Season Finale

Op 23/24 september organiseert DO vzw enkele leuke activiteiten in het kader van
Culture Crossing (een project die inzet op verbreding van de doelgroepen van Culturele
centra). 1 van die activiteiten, op zaterdag 24 september omvat een gratis workshop van
Tamboeri, leuke voorleesmomenten en voor de ouders een gesprek over inclusieve
kinderboeken.

Alle info: https://www.facebook.com/events/481773586726647

Met de groetjes van Wannes, papa van Ilaï, Noah en Lyas

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

https://www.facebook.com/events/481773586726647


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

EXTERNE INITIATIEVEN: Basics vzw - Techmove @ DE TANDEM

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



