
Wekelijkse nieuwsbrief –  7 oktober 2022

1. Een woordje van onze nieuwe Algemeen Directeur

Beste ouder

We zijn alweer oktober. Je kind is al ruim een maand aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Voor mij betekent oktober 2022 een nieuwe professionele start, want sinds een week ben ik
algemeen directeur van !mpact, de scholengroep waar Freinet Kindcentrum De Tandem toe
behoort.

Dat je als ouder gekozen hebt voor een !mpactschool doet me plezier.
Onze scholengroep heeft zich de voorbije jaren op een positieve manier op de onderwijskaart
gezet: het DNA van !mpact getuigt van zin voor innovatie en gedurfde keuzes, en voor
wetenschappelijk en analytisch onderbouwde pedagogische projecten en voor kwaliteitsvol
leren.
Binnen dit overkoepelend kader heeft elke school zijn eigen identiteit, gevormd door de
onderwijsprofessionals die er dagelijks aan de slag zijn.

De impact van !mpact als scholengroep zal de komende tijd herkenbaar zijn in een aantal
projecten. Zo rollen we een ambitieus huisvestingsplan uit: we zorgen voor droge, warme,
propere scholen, voorzien van degelijke digitale netwerken. Zo kunnen fysieke lessen
plaatsvinden in stimulerende leeromgevingen terwijl we ook de digitale leermogelijkheden blijven
uitbouwen.
Een schoolgebouw bouw je met stenen, een school met mensen. Als algemeen directeur zal ik
stevig focussen op de mens in de organisatie. Gemotiveerde leerkrachten maken gelukkige
leerlingen (en andersom!) en daarom zal ik met het !mpact-team inzetten op een beleid waarin
leren en inspireren centraal staan. Daarnaast zal ik de lat hoog blijven leggen, het is immers onze
ambitie om iedereen, leerkrachten en leerlingen, te laten excelleren en met voorsprong aan de
volgende stap kunnen beginnen.

Tot slot wil ik u, ouder(s), uitnodigen om op elk gewenst moment in dialoog te gaan met de
leerkrachten, het schoolteam, de directie…
Een Afrikaans citaat luidt: ‘it takes a village to raise a child’ en ik reken op jullie om dit samen
waar te maken.



!mpactonderwijs is immers een zaak van veel betrokkenen en van veel generaties, van 0 tot 99
jaar.
Van in de kinderopvang, over basis- tot secundair onderwijs is !mpact een plaats waar de input van
ouders en grootouders heel welkom is. Voor (toekomstige) leerkrachten is het een warme en
dynamische werkplek waar strategische visie hand in hand gaat met een sterke teamgeest.

Van harte dank voor het vertrouwen in Freinet Kindcentrum De Tandem.
Samen maken we van 2022-2023 een boeiend en mooi schooljaar!

Vriendelijke groet

2. Forum - vrijdag 30/09

Vorige week vrijdag was ‘t voor de eerste keer van dat: forum! Alle groepen van O4 t.e.m.

B4 én de (groot)ouders verzamelden in de sportzaal. Voor de kinderen van O4 was dit

hun eerste ervaring met het forum. Zij kwamen dit keer

enkel kijken en ervaren hoe het is om met zo’n grote

groep samen te komen.

De groepen van de mieren tot en met de buizerds stelden

allen een stukje van hun werking voor. Ook een dikke

merci aan het viertal uit B4 dat het forum aan elkaar heeft

gepraat en organisatorisch mee in goede banen leidde.

Na alle voorstellingen trapten we ook het eerste

schoolthema in gang: Op reis door de tijd. Het was een fijn en gezellig samenzijn, met

heel veel blije gezichten. Dat smaakt naar meer.





3. Woensdag 05/10: Dag van de leerkracht

Woensdag was er pedagogische studiedag, maar ‘t was ook dag van de leerkracht. Iedere

begeleider kreeg een nieuwe Tandemtrui. We willen zeker niet in uniform werken, maar

er zal toch geregeld wat blauw op school verschijnen vanaf nu ;-)

Daarnaast legden ook de ouders ons in de watten met een heerlijke tafel vol lekkers. ‘t

Was één en al zoete zonde tijdens de pauze, heerlijk! Dank jullie wel!

Shout-out ook naar de collega's die onze kinder- en buitenschoolse opvang draaiende

hielden woensdag. Dikke merci, jullie worden niet vergeten! Ook voor jullie ligt er een

nagelnieuwe Tandemtrui te wachten!



4. Soepforum in onderbouw - 27/09

Vorige week berichtten we al over het eerste soepforum in onderbouw op dinsdag 27

september. We vergaten daarbij om meerdere foto’s te voorzien en die willen we jullie

niet onthouden. Bij deze dus nog een kleine fotoreportage van dat eerste soepforum.



5. Varia

● Bericht van uit  onderbouw: Marshallplan kwaliteitsvolle kinderopvang

Op woensdag 5 oktober werd er actie gevoerd over de kinderopvang met als slogan: Elk

kind in zorgzame handen. Ondertussen is het algemeen geweten dat er dringend nood is

aan een Marshallplan voor een kwaliteitsvolle kinderopvang. Wij als begeleiders van

onderbouw, die werkzaam zijn in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang, vinden

het enorm belangrijk dat we de kinderen kwaliteit kunnen aanbieden. Wij hebben er

bewust voor gekozen om woensdag 5 oktober niet mee te gaan staken (omdat wij het

ook belangrijk vinden dat ouders elke dag terecht kunnen in de kinderopvang) maar

door het dragen van een zwarte t-shirt lieten wij weten dat ook wij de actie steunen.

Jullie kunnen onderstaande petitie tekenen om het Marshallplan te steunen:

https://petitie.be/petitions/een-marshallplan-voor-kwalitatieve-kinderopvang-32542360-9

bae-47a2-acc6-1ea1153cc89e?locale=nl

● Saved by the bell - 06/10

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen.

Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by

the bell roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van

de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk

kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Aangezien er woensdag

https://petitie.be/petitions/een-marshallplan-voor-kwalitatieve-kinderopvang-32542360-9bae-47a2-acc6-1ea1153cc89e?locale=nl
https://petitie.be/petitions/een-marshallplan-voor-kwalitatieve-kinderopvang-32542360-9bae-47a2-acc6-1ea1153cc89e?locale=nl


pedagogische studiedag was en de kinderen niet op school waren, hebben we er voor

gekozen om op donderdag allen samen te rinkelen, net voor het einde van de schooldag.

● Mieke: 11.11.11 - Actie tegen onrecht en armoede

Elk jaar gaat de actie tegen onrecht en

armoede van de organisatie 11.11.11.

door op - uiteraard - de 11de November

van het jaar. Dit jaar zoekt het team van

Ver-Assebroek vrijwilligers die in de

buurt wonen om rond te gaan om

kaartjes en truffels te verkopen voor 11.11.11. Ben jij de persoon die zich een dag wil

inzetten om te helpen ? Laat het ons weten en zend een mailtje naar

aaron_geirnaert@yahoo.com

Vele groetjes Mieke Tiri, begeleider NC - Zedenleer

● Postvakjes legen

Een warme oproep aan ALLE ouders om eens binnen te springen in ‘t Centrum en een

kijkje te nemen in jullie postvakje. Nemen jullie alles eens mee? Dank je wel!



● Onderwijscheques

Heb jij recht op onderwijscheques? Vergeet dan niet om jullie aanvraag voor het

schooljaar 2022-2023 binnen te brengen. Vragen? Richt je dan tot het secretariaat.

● Zoekertje: Europaletten

Aan de inkom (Leopold Debruynestraat) willen we de koffiekast

graag uitbreiden tot een gezellige koffiehoek voor ouders. We zijn

daarvoor op zoek naar 12 à 18 europalleten om een loungeset te

maken. We hebben al andere paletten op school, maar die zijn

minder geschikt. Kunnen jullie ons helpen?

● 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

● Op zoek naar een babysit?

Astrid Geirnaert - dochter van Mieke Tiri - is 17 jaar oud en studeert aan Stamina te

Brugge. Astrid woont in Sparrenstraat te Assebroek en is op zoek naar gezinnen om te

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
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babysitten. Astrid is te bereiken via volgend telefoonnummer: 0491/89.18.24. Vele

groetjes!

● Babysit-lijst

Vanuit een ouder kwam toevallig ook net nu de vraag of het eventueel mogelijk was om

een lijst aan te leggen met betrouwbare babysits en de regio/buurt waarin ze actief

kunnen zijn. Kennen jullie betrouwbare babysits? Mail ze dan door naar

foeke.mouton@detandem.be met naam, regio en telefoonnummer.

● Astrid Geirnaert 0491/89.18.24 Assebroek - St Kruis - Brugge centrum

● Bas Van Belle 0495/84.21.65 Assebroek - St Kruis - Brugge centrum

● Obi Van Belle 0499/60.14.60 Assebroek - St Kruis - Brugge centrum

7. In de kijker: Biobello ⇒ promo-actie

De Tandem fungeert al enkele jaren als a�aalpunt voor de verse, biologische producten

van biobello. We zetten hun knappe project en werking graag nog eens extra in de

kijker. Neem zeker eens een kijkje op hun website - www.biobello.be - en geniet via

onderstaande flyer mee van een tijdelijke promotie!

mailto:foeke.mouton@detandem.be
http://www.biobello.be


● Biologische groenten- en/of fruitpakketten in de tandem

Biobello staat voor:

❖ een ruim assortiment aan bioproducten

❖ vers van het veld, van bioproducent naar consument

❖ eerlijke prijzen voor producent en consument

❖ sociale tewerkstelling

❖ 10% van de omzet is ten voordele van ons kindcentrum

● Info a�aalpunt

❖ levering elke dinsdag

❖ a�alen mogelijk tijdens en vlak na de schooluren

(+/- 08.00u tot 18.00u)

❖ bestellingen te vinden in de houten leverkasten onder afdak aan

hoofdingang



NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

De eerste inschrijvinsgweek is gestart, de inschrijvingen lopen volop binnen. Hieronder
vinden jullie nogmaals ons aanbod, net als op de website:
https://detandem.be/nl/activiteiten

https://detandem.be/nl/activiteiten






EXTERNE INITIATIEVEN: Context Gym - Coaching Collective




