
Wekelijkse nieuwsbrief –  21 oktober 2022

1. Boekenbeurs - donderdag 27/10



2. Werkgroepen: oproep tot ouderparticipatie

In wat volgt stellen wij graag enkele van onze werkgroepen voor. Deze worden
momenteel vooral bevolkt door begeleiders, maar we willen hier naar goede gewoonte
de kracht en het enthousiasme van onze (groot)ouders aan toevoegen. We hopen dan
ook om sommigen onder jullie binnenkort welkom te mogen heten!

1. Domein - Dieren - DRINGEND NIEUWE LEDEN GEZOCHT

De aanwezigheid van dieren op onze school is absoluut een verrijking. Als diervriendelijke school

zetten we graag in op een optimale verzorging van onze pony’s, varkens, geiten en kippen. Jammer

genoeg kunnen we dit niet alleen en daarom hebben we jullie hulp nodig.

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders (en

kinderen), met een hart voor dieren, die mee

willen instaan voor de verzorging en het

onderhoud van onze dieren. Buurman Mathieu

speelt een trekkende rol in dit verhaal, maar we

komen buiten de schooluren wel degelijk handen

te kort.

Wil jij ons team vervoegen en in het weekend / na

school / in de vakantie af en toe komen helpen?

Neem jij een deel van de verantwoordelijkheden rond onze dierenzorg op?

→ Geen ervaring?

Geen probleem, laat je niet afschrikken. Als groep kunnen en moeten we leren van elkaar.

Mathieu legt jullie de kneepjes van het vak uit en zal jullie door het onderhoud en de verzorging

gidsen.

→ Je kan niet elke dag / elk weekend / elke vakantie aanwezig zijn?

Ook geen probleem. Er wordt met de leden van de dierenploeg een beurtrol afgesproken om

alles organisatorisch in goede banen te leiden.

→ Interesse?

Mail naar foeke.mouton@detandem.be

mailto:foeke.mouton@detandem.be


2. Communicatie

Werkgroep communicatie bestaat al uit een gezonde mix

van begeleiders en ouders, maar een extra dosis

enthousiasme en creativiteit zijn zeker welkom!

Wat doet werkgroep communicatie?

We reflecteren rond het communicatiebeleid op school, maar richten ons ook op andere zaken:

sociale media, de tandemwebsite, promomateriaal, het verder uitrollen van de huisstijl in

documenten, bestanden, ontwerpen…

Huidige leden vanuit team: Foeke & Shauni

Huidige leden ouders: Barbara DV - Eline S - Lindsey Dv - Bart A - Anthony S.

→ Interesse? Mail naar foeke.mouton@detandem.be

3. Fondsenwerving

Ook zin om mee te werken aan activiteiten op onze school maar nog niet

echt gevonden waar jij je goed bij zou kunnen voelen? Misschien hou je

wel van organiseren? Ja? Dan ben jij die persoon naar wie werkgroep

fondsen op zoek is!

Doen we een quiz? Gaan we ergens pannenkoeken bakken? Willen we ontbijtpakketten regelen

voor valentijnsdag, moeder- of vaderdag? Gaan we kerstkaarten maken en verkopen? Een fuif?

Wijn voor de feestdagen? …

We zijn op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe input van jullie uit! Ons doel is mensen bij elkaar

brengen en extra centen verdienen die we kunnen gebruiken voor onze schoolwerking. Stuur

een mail naar één van onderstaande e-mailadressen en dan komen we binnenkort samen.

kim.van.gorp@detandem.be - ann.heughebaert@detandem.be

4. Logistiek

Werkgroep logistiek zoekt nog enkele enthousiaste ouders die

mee hun schouders willen zetten onder onze taken. Wat houden

deze in?
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→ De groep logistiek zorgt voor allerhande ondersteuning op onze feesten, sintontbijt,

kerstmarkt, werkdagen, plekforums en eindbbq. Deze ondersteuning gaat van boodschappen

doen tot bestellen van podia en het bijhouden van inschrijvingen. Wie wil ons helpen ? We

vergaderen drie maal per jaar en dit op een gezellige manier!

Groetjes Team Logistiek: Niels, Mieke & Foeke

Lies & Nancy

Interesse? Mail naar foeke.mouton@detandem.be

3. Op reis door de tijd - sfeerbeelden

In midden- en bovenbouw staan de laatste 2 weken heel wat ateliers op het programma

in het kader van ons eerste schoolthema ‘Op reis door de tijd’. Hieronder delen we heel

graag enkele leuke kiekjes!

mailto:foeke.mouton@detandem.be




4. Varia

● Veiligheid en preventie: Pol Control & Trien Kentgezien

Pol Control en Trien Kentgezien (x2) deden hun eerste rondgang op het schooldomein. Zij

staan samen in voor veiligheid en preventie in de kampen. Twee buizerds en twee merels

deden samen een check-up en zagen dat bijna alles goed was!

● Actie bovenbouw - bedanking kinderopvang

De bevers, bosuilen, beren en buizerds zetten de begeleiders van de opvang eens extra in

de bloemetjes. Hoe ze dit deden? Met kleurplaten van illustrator Arno Leon. Maandag

gingen ze hun afgewerkte tekeningen afgeven aan Wendy, Lieselot en Robin. Een

hartverwarmende actie!



● Ouderbar - vrijdag 28/10 na het forum!

⇒ Wat?                    Ouderbar: een initiatief van de leefgroepouders
⇒ Doel?                   Verbindende activiteit voor (groot)ouders, kinderen,

begeleiders
⇒ Organisatie?      De leefgroepouders!



● Gezocht: zetelvervoer

De begeleiders in onderbouw zijn op zoek naar iemand die hen

kan helpen met het vervoer van deze zetel. Ze kunnen de zetel

helemaal gratis ophalen bij ouders thuis, maar niemand heeft

een auto waarin die past. Kan jij eventueel helpen? Neem dan

contact op met Lieselot: rinkelbel@detandem.be of

0471/43.11.25

● 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

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

● Babysit-lijst

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

● Nerys Vandevyvere 0468/58.32.76 Koolk. - St Kruis - Brugge C - Assebr.

6. In de kijker: Biobello ⇒ promo-actie tot eind oktober

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!

http://www.biobello.be


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




Extra activiteiten vanuit Basisschool De Mozaïek



Inschrijvingslink: https://forms.gle/Ycjtd9VFwX5N8zpW7

https://forms.gle/Ycjtd9VFwX5N8zpW7


EXTERNE ACTIVITEITEN: Skriewer - speel- en leerplek



EXTERNE ACTIVITEITEN: Lichtpunt Sint-Kruis





EXTERNE ACTIVITEITEN: Kiyashi - Krachtige kinderen


