
Wekelijkse nieuwsbrief –  11 november 2022

1. Lampionnenfeest - vrijdag 18 november

Op vrijdagavond toveren we ons
domein om tot een prachtig parcours
vol licht en donker. Via verschillende
stops kan je genieten van muziek,
verhalen, leuke acts... Iedereen is
welkom vanaf 18.00u. Brengen jullie
zelf een lampion of zaklamp mee?
P.S. 't Is met soep, dus vergeet ook
zeker jullie eigen drinkbeker(s) niet!
Tot dan!

Natuurlijk slagen wij er niet in om een
feest te organiseren zonder jullie
hulp. Heb je zin om de handen mee uit
de mouwen te steken? Kijk dan even
op de lijst welke taken er zijn. Schrijf
je naam naast de taak.

Werklijst - Lampionnenfeest

Wij kijken er alvast naar uit om er
samen met jullie een prachtig
spektakel van te maken vol muziek,
licht en heel veel sfeer.

⇒ BELANGRIJK: RINKELBEL SLUIT OP VRIJDAG 18/11 UITZONDERLIJK OM 17.30u.
Kortom, in de leefgroepen en in de naschoolse opvang moeten kinderen ten laatste om 17.30u
worden opgehaald. Dank je wel!

https://docs.google.com/document/d/1DVWi7o6O0N3w_K0WANyNSplppggBSngQPBamXOYrgec/edit?usp=sharing


2. Werkdag - zaterdag 26 november

Op zaterdag 26 november steken we samen met jullie graag de handen uit de mouwen op de

eerste grote werkdag van dit schooljaar. De werkdag start om 9u en duurt ongeveer een halve

dag. 's Middags wordt er een vegetarische broodmaaltijd voorzien.

Via onderstaande link vind je de taakjes en het nodige materiaal terug voor de werkdag. De taken

worden bij aankomst op de werkdag verdeeld.

https://forms.gle/MPBTVE67iPoLMzE16

https://forms.gle/MPBTVE67iPoLMzE16


3. Vrijdag 28/10: Forum + ouderbar

Vrijdag 28 oktober sloten we in schoonheid ons eerste schoolthema 'Op reis door de tijd' af

tijdens het forum. Bedankt aan iedereen om zo talrijk aanwezig te zijn. Wat een

betrokkenheid!

Aansluitend op het forum zetten ouders en kinderen samen de vakantie in via de ouderbar.

Ze konden er genieten van koffie, thee, sap en gebak. Merci aan onze leefgroepouders voor

de organisatie!



4. Varia

● De Tandem goes INSTAGRAM

We zetten onlangs een nieuwe stap in ons communicatiebeleid: De Tandem op Instagram! Jullie

kunnen onze verhalen en avonturen vanaf nu op 3 fronten volgen: de website, Facebook &

Instagram.  Hoe je ons op insta het snelst kan vinden? Via onderstaande QR-code!

● 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

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
foeke.mouton@detandem.be

● Motor te koop

https://www.2dehands.be/v/motoren/motoren-yamaha/m1908396576-archive-motorcycle?utm_so

urce=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios

Interesse? Mail naar be.good@live.be

mailto:foeke.mouton@detandem.be
https://www.2dehands.be/v/motoren/motoren-yamaha/m1908396576-archive-motorcycle?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
https://www.2dehands.be/v/motoren/motoren-yamaha/m1908396576-archive-motorcycle?utm_source=ios_social&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_ios
mailto:be.good@live.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

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

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

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Inschrijven kan nog steeds via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE6wWO1h3B4sHym6-o3lPemZGZkM77GX
qXaKONB0gGoh8ig/viewform

mailto:foeke.mouton@detandem.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE6wWO1h3B4sHym6-o3lPemZGZkM77GXqXaKONB0gGoh8ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE6wWO1h3B4sHym6-o3lPemZGZkM77GXqXaKONB0gGoh8ig/viewform




EXTERNE ACTIVITEITEN: digitale info-avond ‘zij-instromen als leerkracht in het onderwijs’

Op maandag 12 december organiseren we opnieuw een digitale infoavond ‘zij-instromen als
leerkracht in het onderwijs’. Dit voor geïnteresseerden die in februari 2023 (of later) wensen te
starten met de lerarenopleiding.

Alle info en registreren kan via deze link:
https://www.howest.be/nl/events/2022-12-12-online-infoavond-zij-instromen-als-leerkracht-het-ond
erwijs

Je kan de lerarenopleiding als zij-instromer aan Howest volgen op onze campussen in Brugge,
Oudenaarde of Kortrijk.

Alvast dank om onze infoavond mee te verspreiden of kenbaar te maken bij het brede publiek
(website, sociale media, nieuwsbrief, mond-aan-mond reclame…).

https://www.howest.be/nl/events/2022-12-12-online-infoavond-zij-instromen-als-leerkracht-het-onderwijs
https://www.howest.be/nl/events/2022-12-12-online-infoavond-zij-instromen-als-leerkracht-het-onderwijs

