
Beste ouders, 
 
Ik hoop in de eerste plaats dat jullie allen in goede gezondheid verkeren. Dat is momenteel het belangrijkste. De 
laatste richtlijnen van het GO! en de scholengroep blijven binnenstromen, zeker na de nieuwe veiligheidsraad van dit 
weekend. Nogmaals wil ik jullie danken om de afspraken goed na te leven. We snappen zeker dat het niet eenvoudig 
is om de kinderen al die weken thuis op te vangen. Als we het virus willen verslaan moeten we ons echter aan deze 
richtlijnen houden. Samen Sterk! 
 
De richtlijnen nav. de maatregelen veranderen vaak snel.  
De maatregelen genomen door de veiligheidsraad worden aangehouden tot het eind van de paasvakantie. Tijdens 
de paasvakantie zullen we nieuwe maatregelen krijgen van de veiligheidsraad. Concreet blijft alles dus hetzelfde.  
 
Even op een rijtje: 
* Scholen blijven noodopvang voorzien voor de kinderen waarvan de ouder(s) een attest hebben van hun werkgever 
en werken in de zorg, veiligheid, voeding en distributie. We moeten deze richtlijnen zeer strikt volgen om op die 
manier de "contactbubbel" te verkleinen. 
 
* De paasvakantie staat voor de deur. Ook tijdens die periode hebben ouders uit de aangegeven sectoren hulp 
nodig voor de opvang van hun kinderen. Om de contactbubbel te bewaren heeft de overheid gevraagd om de 
scholen open te houden. In het geval van ons kindcentrum, is dit niet zo moeilijk. We hebben namelijk een zeer 
warme overgang tussen thuis, school en opvang.  De begeleiders van Rinkelbel zullen zoals gewoonte deze opvang 
voorzien. Deze teamleden werken momenteel ook via een beurtrol. De opvang zal doorgaan in Rinkelbel.  
Je kan er terecht van 7 tot 18 u maar enkel via inschrijving. Iedereen dient zich opnieuw in te schrijven volgens 
onderstaande gegevens: 
 
Via vakantieopvang@detandem.be kunnen jullie opnieuw inschrijven als u tot de 
voorrangsgroepen (hierboven beschreven) behoort. 
Prijs voor een volle dag 12,50 euro, prijs voor een halve dag 7,50 euro. 
Stad Brugge is hierover aan het overleggen voor een eventuele compensatie, dan wordt dit bedrag gecrediteerd bij 
de volgende facturatie. 
 
* Wat als na de paasvakantie de scholen toch gesloten blijven? Momenteel is dit nog niet aan de orde. We hebben 
allen wel begrepen uit de persmededeling van de Premier dat er een kans bestaat dat de maatregelen tot 3 mei 
2020 zullen aangehouden worden. Ons team is zich hier reeds voor aan het voorbereiden. De teamleden hebben 
een oplijsting gemaakt van alle nog aan te brengen leerstof tot het eind van het schooljaar. Dit zal voor ons een 
leidraad zijn in de keuze van aan te bieden leerstof. Daarnaast hebben de teamleden de voorbije week reeds rondes 
georganiseerd, blogs opgestart, padlets gecreëerd en seesaw geïntroduceerd.  
Als de scholen gesloten blijven na de paasvakantie zullen we starten met het aanbrengen van nieuwe leerstof en dit 
via pre-instructie. De teamleden van de groepen M3, M4, B1, B2, B3 en B4 zullen de week voor de paasvakantie 
gebruiken om alle kinderen voor hun scherm te krijgen en rondes te organiseren om afspraken te maken omtrent 
het wat en hoe nieuwe leerstof aangeboden zal worden. Ze zullen dit dan ook aan jullie, de ouders, zeer duidelijk en 
tijdig communiceren wanneer die momenten georganiseerd worden. Als directeur en kernteam kan ik alleen maar 
trots zijn op het team hoe ze dit in alle leefgroepen van onderbouw, middenbouw en bovenbouw tot nu toe 
aangepakt hebben. Ik hoop dat jullie als ouders dit ook zo aanvoelen. Uiteraard willen we ons steeds bijsturen en 
kan je al je vragen stellen, suggesties meegeven via mail aan ons en de teamleden. 
 
 
* Naast de leefgroepbegeleiders, zijn ook de vakleerkrachten bezig met het zoeken naar goeie voorbeelden om thuis 
uit te voeren. Zo sturen Mieke en Emmylou (levensbeschouwelijke vakken) opdrachten en suggesties door via de 
leefgroepen, stuurt Nicole STEM - opdrachten eveneens via de leerkrachten en kan je sportieve opdrachten vinden 
van Lukas, Shauni en Maharany op onze website via deze link: website: challenges voor iedereen! . Dank je wel aan 
Eline om de website up to date te houden nav deze crisis. Als bijlage vind je ook nog een brief van Lego - Nicole met 
leuke tips om thuis te doen. Bjorn verwijst ook nog als tip naar deze link: https://bit.ly/knaplabcoronaboekje 
 
* Alle scholen van de scholengroep hebben het gezamenlijk standpunt ingenomen om alle activiteiten af te lassen 
tot het eind van het schooljaar.  Dit betekent dat we geen vergaderingen meer zullen houden, geen feesten zullen 
organiseren. Hierdoor valt het plekforum, groeifeest, het schoolfeest, de kindercamping, de GWP middenbouw weg. 



We zoeken een nieuwe datum voor het groeifeest, dit in overleg met de ouders en dat waarschijnlijk het laatste 
weekend van september. Voorlopig zullen we het zesde kamp en het eindforum met BBQ nog niet annuleren. We 
wachten daar de verdere richtlijnen van de scholengroep af. 
 
Tot slot wil ik graag eindigen met het voorstellen van onze nieuwe kwaliteitscoördinator. Nele Vermoere stelt 
zichzelf voor in een brief die jullie hier als bijlage vinden. We hebben uit een tiental kandidaten Nele geselecteerd. 
Na deze crisis zal Nele ons team versterken! Welkom. 
 
We beseffen maar al te zeer dat dit een zeer moeilijk periode is voor iedereen. kinderen opvangen, helpen met de 
taen, het huishouden doen , thuiswerk uitvoeren is niet evident! Ik hoop dat jullie toch wat kunnen genieten van 
elkaar, de kleine wandelingen of fietstochtjes in de buitenlucht.  
 
Mochten jullie vragen hebben, suggesties, nood hebben aan meer tips bij het ondersteunen van jullie kids, dan 
horen we dat graag. 
 
Samen Sterk! 
Vriendelijke groet,  
Mike, Inge, Fien en het voltallige tandemTEAM 
	
--  

Mike	Goudeseune	

directeur	

Freinet kindcentrum de Tandem	

Freinet Context	

0486 90 38 09	

	 	



Beste ouders, 
 
Deze brief geeft jullie informatie over hoe jullie veilig en wel vanuit jullie woonkamer verder kunnen  
oefenen met de middelen van LEGO Education! LEGO Education heeft een site ontwikkeld waarbij je als 
ouder ondersteunt bij het thuis leren en oefenen. 
Site: https://education.lego.com/en-us/homeschool 
Verdere inspiratie en hulp bij het opstarten vind je ook op het Het Youtube kanaal van LEGO Education: 
https://www.youtube.com/user/LEGOeducationUS 
Belangrijk als je aan de slag gaat: 
Je vindt op de site 10 handige tips en trics om het thuis aan te pakken. Er zijn ook 15 uitdagingen  voor 
verschillende leeftijdscategorieën, dus voor zowel de jongste kinderen als de oudste!  

Een voorbeeld: 
Maak een mascotte –  
Vragen als insteek: heeft de school een mascotte? Waar heb je anders mascottes gezien? Wat doen 
mascottes? Bedenk hoe een mascotte het team vaak toejuicht. Zou het niet leuk zijn als je eigen 
mascotte je aanmoedigde?  
Opdracht: bedenk welk type mascotte je het beste zou vertegenwoordigen. Ontwerp en creëer je 
mascotte.  
Delen:  als je zo’n opdracht doet, maak er een foto of filmpje van en post het op de seesaw-site van je 
groep! …en stuur het door naar mijn Whatapp 0485437222! Bij vragen mag je me per mail contacteren: 
sissau.bossant@proximus.be 

Deze activiteiten zijn zeker leuk om samen met je ouders te doen! Je kan er samen veel plezier aan 
beleven. J 
 
Veel lego-plezier, 
Nicole, jullie lego-coach! 
 


