
Wekelijkse nieuwsbrief –  2 september 2022

1. Start schooljaar 2022-2023

● ijsbrekersdag 30/08

○ We startten de ijsbrekersdag met een grote oversteek. De kids die vorig

jaar bij Melanie en Emma Lien in O4 vertoefden, maakten via een

blotevoetenpad de oversteek naar de andere kant van ons domein: M1.

Kortom, zij vormen vanaf nu de mierenbende op onze school!



○ Na het blinkmoment van de kersverse mieren was het tijd voor onze

teamvoorstelling. De collega’s van de onderbouw stelden zichzelf voor via

een kort dansje, de andere teamleden via een anekdote over zichzelf, maar

dan van 25 jaar geleden. Waarom 25 jaar geleden? Dat lees je wat verderop!

○ Na dat alles was het tijd voor het belangrijkste moment van de dag: de

kennismaking in de nieuwe leefgroep. Ouders en kinderen waren voor het

eerst welkom in hun nieuwe leer- en leefomgeving. Een gezellig moment,

dat door sommigen ook buiten werd doorgetrokken met een heuse

picknick op ons domein.



● 1 september

Op donderdag was het dan eindelijk

zover: 1 september, de start van het

nieuwe schooljaar! Wat was het fijn

om al die gezichten (terug) te zien

op ons domein! We wensen iedereen

via deze weg nogmaals een

fantastisch schooljaar toe en hopen

er samen een spetterend,

onvergetelijk en feestelijk*

schooljaar van te maken!

*In 2023 blaast De Tandem 25

kaarsjes uit en dat willen we niet

zomaar voorbij laten gaan. We kijken

er naar uit om die ‘25 jaar De

Tandem’ te kunnen vieren met onze

kinderen, ouders, buurtbewoners, oudleerlingen, familieleden, sympathisanten.

Jullie mogen alvast zaterdag 3 juni in de agenda plaatsen: schoolfeest + BBQ +

camping! Meer en concrete info volgt later dit schooljaar.

2. Schooluren - voor alle duidelijkheid

Opvang speelplaats

Voor de kinderen van de midden- en bovenbouw is er vanaf 8u gratis opvang op de

speelplaats. VOOR 8u is er geen toezicht op de speelplaats en moeten de kinderen naar

de voorschoolse opvang in Rinkelbel.

Start schooldag

Om 8u20 gaat de bel en gaan de kinderen in de rij staan. Uitzondering: op maandag

starten we pas om 9u10. Kinderen worden ten laatste om 8u30 in hun leefgroep

verwacht.

Middageten

De kinderen van de eerste kleuterklas eten rond 11u25.



De kinderen van middenbouw eten tussen 11u50 en 12u30 en gaan daarna spelen.

De kinderen van bovenbouw eten tussen 12u en 12u40 en vliegen daarna uit.

Einde schooldag

De schooldag eindigt om 15u45 op maandag, dinsdag en donderdag.

Op woensdag om 11u50.

En op vrijdag om 15u.

Forum

Eén keer per maand is er op vrijdagmiddag een groot forum. De data vind je op de

frigokalender. We beginnen om 14u20 en ronden af om 15u.

3. Onze website: een bron van informatie

Op onze website www.detandem.be is heel wat informatie terug te vinden. We lichten er

hieronder enkele zaken specifiek uit.

○ maandmenu maaltijden

○ frigokalender

http://www.detandem.be


4. Varia

● In te vullen: inlichtingenfiche

We vragen alle ouders om zoals elk jaar een inlichtingenfiche in te vullen zodat we

volledig op de hoogte zijn van de correcte en up-to-date situatie van elk kind!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYk

�bz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link

● Eerste leefgroepoverleg

Volgende week starten de eerste leefgroepoverleggen. We doen graag een warme
oproep aan alle ouders om aanwezig te zijn bij het eerste leefgroepoverleg. De datum
krijg je via de leefgroepbegeleider.

Het eerste overleg is heel erg belangrijk voor de werking van de leefgroep. Een
interessant moment dus waarop tal van praktische zaken worden besproken. Er wordt
ook een leefgroepouder gekozen, je maakt kennis met de andere ouders van de
leefgroep en je kan er terecht met je vragen.

Voor het verdere verloop van het school is het belangrijk dat er minstens één ouder
aanwezig is op de leefgroepoverleggen.

● Poetslijsten: need to know

De poetslijsten worden NIET MEER STANDAARD in de vakjes gelegd. Op die manier
sparen we opnieuw heel wat papier uit. Jullie krijgen de poetslijst via mail samen met het
eerste week- en tandemnieuws. In het centrum zullen ook nog wat papieren versies terug
te vinden zijn.

De mogelijkheid bestaat dat jullie in een andere klas moeten poetsen, dus goed jullie
naam zoeken is de boodschap! Iedereen moet max. 3x poetsen over het hele schooljaar.

● Afwezigheden

Liselotte zal dit schooljaar niet actief zijn als begeleider op school. Ze neemt een jaar rust
in functie van haar gezondheid.

Els kon het schooljaar om medische redenen niet starten en zal een tijdje (duur nog
onbepaald) afwezig zijn. We deden al de nodige verschuivingen en aanpassingen om de
afwezigheid van Els te kunnen opvangen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYkfhbz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft3HoHOm6JmHvQufuuXPBtuJa8UlZbPGXYkfhbz5-elrad4A/viewform?usp=sf_link


● Vroege facturen in de postvakjes: duiding

Eind vorig schooljaar was Miek enkele weken afwezig. Bij de opstart in augustus stelde ze
vast dat enkele zaken in juni door haar vervanger niet gefactureerd waren. Het gaat om
uitstappen, brevetten, zwemmen, koek & fruit… Daarom zullen sommige ouders deze
week of volgende week al een factuur vinden in hun postvakje.

● Gezocht: kosteloos materiaal: plastic doppen - kurken - houten blokjes
Dit jaar starten we in de bibliotheek met het uitbouwen van een spellenarchief. Dit in
samenwerking met Ivan, één van de ondersteuners bij ons op school. Hij maakte zelf
enkele spellen die we nu graag op school willen introduceren. Daarvoor zijn we op zoek
naar doppen van petflessen, kurken en houten blokjes. Helpen jullie ons verzamelen?
Dank je wel!

● 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

● Ouderbruggen
Woensdag 07/09 is het zo ver! Ouderbruggen gaat van start met een nieuw schooljaar
ontmoetingsmomenten voor ouders (uit de buurt) en hun kinderen.

We gaan van start met een startevent. Ouders kunnen wat praten over de
zomervakantie, de schoolstart… terwijl de kinderen zich kunnen uitleven op een
springkasteel en met allerlei speelmateriaal. Oscarcrew vzw voorziet Glittertattoos! Alle
(groot)ouders zijn welkom met hun kinderen.

Daarna gaan tweewekelijks de ontmoetingsmomenten telkens door op woensdag-
middag, met uitzondering van de schoolvakanties. We voorzien telkens een passend
aanbod. We starten om 15u en eindigen rond 17u.

Locatie: Freinetschool Context, Brieversweg 185, Sint-Kruis.

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
https://www.facebook.com/Oscarcrew-vzw-1402724156668295/?__cft__[0]=AZXD3JxwqopIr_XY2EOvSIVtyCq15nPs8jns0lcNljk_91Jyc4SdycqckLLJOdR1DtR8UuyRzrhhiLYfPV2GQNp5H9koaEbZEYxUzCIYdgGNy4UnRBAZpHF7QLuFYGi27iaFytLkT1S5x_JdDhrrnrQM45pUPYjQGr3RUokvufMbUQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FreinetschoolContext?__cft__[0]=AZXD3JxwqopIr_XY2EOvSIVtyCq15nPs8jns0lcNljk_91Jyc4SdycqckLLJOdR1DtR8UuyRzrhhiLYfPV2GQNp5H9koaEbZEYxUzCIYdgGNy4UnRBAZpHF7QLuFYGi27iaFytLkT1S5x_JdDhrrnrQM45pUPYjQGr3RUokvufMbUQ&__tn__=-]K-R


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

6. Brede school

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Voor het organiseren van onze naschoolse activiteiten zijn wij nog volop aan het plannen,
zelfs de zoektocht naar begeleiders is nog aan de gang.

Alle activiteiten, data en info volgen in de loop van september. Stay tuned!

EXTERNE INITIATIEVEN: Brugse Beer - Kids boks @ De Tandem

mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be


EXTERNE INITIATIEVEN: Huis van het kind - aanbod september 2022



EXTERNE INITIATIEVEN: KSK Steenbrugge - Duiveltjesinstuif

KSK Steenbrugge organiseert op 7 en 14 september een voetbalinstuif voor kinderen uit
3de kleuter.



EXTERNE INITIATIEVEN: Kinderkoor Cantores Primo

Wie heel graag zingt kan zoals
vorig jaar terecht bij Cantores
Primo. Samen zingen ondersteunt
op een hele leuke manier de
muzikale ontwikkeling en biedt
bovendien mooie extra
podiumkansen en uitdagingen.
Alle kinderen van 7 tot 12 jaar (2de
tot en met 6de leerjaar in
schooljaar 2022-2023) komen in
aanmerking om in deze groep
mee te zingen. Kinderen uit het
eerste leerjaar kunnen aansluiten
bij de groep na een proefperiode.

De wekelijkse repetities gaan
door op maandag van 17.00 uur
tot 18.15 uur in lokaal G4 van het
Hof van Gistel, Naaldenstraat 7,
Brugge. Voor meer informatie
over dit aanbod of om in te
schrijven hiervoor kan je contact
nemen met Cantores Primo via
mail op primo@cantores.be of
telefonisch met dirigent Hans
Helsen op 0472 43 99 32.


