
Wekelijkse nieuwsbrief –  18 november 2022

1. Veiligheid domein: toezichten - poorten (belangrijke info)

We merkten de afgelopen periode dat er terecht wat ongerustheid was bij ouders rond
het ochtendtoezicht op de speelplaats en kinderen die uit het oog verloren kunnen
worden. We zaten rond dit thema samen met alle begeleiders van midden- en
bovenbouw en ook tijdens de schoolraad werd dit reeds besproken. We geven jullie
graag mee wat werd besproken en willen ook iedereen vragen om zijn/haar steentje bij te
dragen. Dank je wel!

● KINDEREN KUNNEN BINNEN VANAF 8.00u, NIET VROEGER. ER IS OOK PAS
TOEZICHT VANAF 8.00u.

● Toezicht speelplaats: begeleider
● Toezicht eetzaal MB: Wendy → belangrijk: de deur van de eetzaal gaat pas open

als Wendy aanwezig is, niet vroeger. De toezichthouder van de speelplaats kan
namelijk geen toezicht doen binnen.

● Wie het ochtendtoezicht voor zijn/haar rekening neemt moet zich steeds zo
positioneren dat hij/zij de houten poort in de gaten kan houden. Dit moet steeds
de hoofdfocus zijn. Kinderen met een probleem kunnen de toezichthouder met
fluojas steeds terugvinden.

● Bij een gekwetst persoon of een probleem dat opgelost moet worden, wordt aan
een ander teamlid dat reeds aanwezig is gevraagd om bij te springen. Op die
manier moet de toezichthouder zijn/haar post niet verlaten.

● WIJ VRAGEN ALLE OUDERS EN KINDEREN OM DE HOUTEN POORT STEEDS TE
SLUITEN, OOK ALS DEZE OPEN STAAT. IEDEREEN DRAAGT HIERIN EEN ZEKERE
VERANTWOORDELIJKHEID.

● We vragen jullie ook om de kinderen steeds af te zetten binnen het gebied van de
toezichthouder. Wie toezicht heeft, kan de kinderen niet zien tussen het centrum
en de houten poort.

● De tuindeuren van de middenbouw blijven gesloten tot 8.20u. Op die manier
kunnen er geen kinderen naar buiten via de tuintjes.

● ‘s Ochtends tussen 8.00u en 8.25u staat de groene poort aan de ingang open.
Daarna doet de gemachtigd opzichter deze dicht. We verwachten ook van jullie
dat die poort altijd gesloten wordt na 8.25u.



2. Werkdag + infomoment - 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 link onderaan vind

je de taakjes en het nodige

materiaal terug voor de werkdag.

De taken worden bij aankomst op

de werkdag verdeeld.

Diezelfde voormiddag organiseren we ook een infomoment voor alle geïnteresseerde ouders. We

stellen onze schoolwerking voor en geven jullie graag een rondleiding op ons domein. Van harte

welkom! We spreken af om 10u aan de ingang van ons kindcentrum: Leopold Debruynestraat 56.

We heten in eerste instantie graag alle ouders met kinderen van geboortejaar 2020 of 2021

welkom. Maar, daarnaast openen we onze deuren ook voor alle andere ouders die geïnteresseerd

zijn in het freinetonderwijs, een kindcentrum.

inschrijven werkdag: https://forms.gle/MPBTVE67iPoLMzE16

inschrijven info-moment: https://forms.gle/1ZvdgL5NaQwWveNA7

3. Kinderraad: oproep - vlag 25 jaar De Tandem

Volgend jaar vieren we 25 jaar De Tandem. Dat willen ook onze kinderen

niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Uit de kinderraad kwam het

voorstel om met iedereen samen één grote vlag te maken. Het idee

erachter is dat iedereen een lapje stof krijgt (verschillende kleuren en

https://forms.gle/MPBTVE67iPoLMzE16
https://forms.gle/1ZvdgL5NaQwWveNA7


stoffen) en er iets op tekent. Al die lapjes zouden dan aan elkaar genaaid worden tot 1 gigantische

vlag.

Een prachtig initiatief van de kinderraad, maar dat kunnen we helaas niet alleen. Helpen jullie
mee?

We zoeken…

- heel veel textiel → de bosuilen zullen deze versnijden en
verdelen onder alle kinderen van OB tot BB

→ alle textiel bezorgen bij de bosuilen (Niels)

- mensen die willen helpen naaien → om van onze stukjes één grote vlag te
maken

→ mailen naar fien.wackenier@detandem.be

Varia

● Woensdag 30/11: schoolvrije dag

Rinkelbel: open

Leefgroepen O4 t.e.m. B4: geen school

Opvang: open → inschrijven:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-_ApAUXpD26skAVzLohA6izd-hpvXp79eAVEvTCL8P

WPLRA/viewform?usp=sharing

● Missie minder

Volgende week vrijdag doen we

mee met missie minder. Dit jaar is

het thema textiel. De afvalberg met

oude kleding wordt groter en

groter.

Enkele weken terug is er hierover

een video gedeeld op het forum: https://www.youtube.com/watch?v=QQuMe-ABq5g

We werken in de klassen rond dit thema en zullen ook een actie op poten zetten die dag. Tussen

14.30u en 15.30u kunnen de kinderen 3 eigen kledingstukken ruilen voor kledingstukken van andere

kinderen. Het zou goed zijn dat de kinderen van de middenbouw begeleid worden door ouders of

grootouders. Ouders zijn natuurlijk overal welkom!
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● Oproep onderzoeksboomhut

Sharon, studente in Howest zit samen met Inge en Ann in de werkgroep outdoor education.

Momenteel wordt de boomhut omgetoverd tot een onderzoeksboomhut. Hierbij een warme

oproep:

Voor de vitrinekast in onze boomhut zijn we nog op zoek naar enkele materialen:

● Verschillende soorten eieren van vogels (kleine, grote, ev. struisvogelei)

● Skeletten van dieren

● Een wespennest dat min of meer volledig is (zonder wespen) / honingraat

● Opgezette dieren (insecten, vlinders, vogels, kleine dieren,…)

● Slangenhuid

● Dieren op sterk water

● Speciale stenen/kristallen /schelpen

● …

Kinderen die iets mee hebben kunnen dit dan na de ronde brengen naar de boomhut of afgeven aan

Inge (klas bevers voor de boomhut) wanneer ik niet aanwezig ben.

Deze zaken kunnen we dan in de vitrinekast plaatsen zodat onze boomhut een leerrijke omgeving

wordt!

Alvast bedankt!

Sharon

● Jonas is opnieuw papa geworden!

Tijdens de herfstvakantie werd Jonas voor de tweede keer papa, van een zoontje: Odilon. Via
deze weg wensen we Jonas een dikke proficiat vanwege alle teamleden, kinderen en ouders!

● Vraag Lukas: sportportfolio’s indienen aub

Lukas is op zoek naar alle sportportfolio’s. Niet iedereen heeft die

opnieuw ingediend begin dit schooljaar. Nemen jullie thuis een kijkje?

Dienen jullie ze in? Dank je wel!



● 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!

● Helm gezocht!

De helm van Merel is al een tijdje vermist. Iemand die deze heeft gevonden? Wij horen het graag!

● 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

4. 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

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
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● 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
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EXTERNE ACTIVITEITEN: Skriewer + Context: SPARK - zondag 18/12



Alle info:
https://www.skriewer.be/elementor-21753/

Inschrijven:
https://skriewer.gereserveerd.be/activiteiten/Spark/8016dfc6-6f77-4efa-80b3-32e3a37eb6ee
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