
Wekelijkse nieuwsbrief –  30 september 2022

1. Bovenbouw @ Jan Breydelstation: Scoren voor gezondheid

Donderdagnamiddag trokken alle kinderen van de bovenbouw naar het Jan

Breydelstadion. Dit in functie van het project ‘Scoren voor gezondheid’. De beren en

buizerds trotseerden een stevige middagbui en deden de verplaatsing met de fiets, de

bosuilen en bevers gingen op pad met De Lijn. De rest laten we Artuur (B1) graag

vertellen:

“We gingen met de bus naar het stadion van Club Brugge en deden daar veel activiteiten.

Zo moesten we raden in een loopspel hoeveel suiker er in een banaan, cola of chocomelk

zat. Daarna was er een loopmemory en een kwartet over fruit en groenten. Toen was er

vrij spel en werden we gemeten en gewogen. Ik vond het heel leuk!”



2. Dag van de sportclub - woensdag 28/09

De actie ‘Breng je sportclub naar school’ werd op woensdag 28 september georganiseerd

door Sport Vlaanderen & MOEV. Samen met de Vlaamse scholen, de lokale besturen,

sportfederaties en sportclubs riepen we alle leerlingen op om in de outfit van hun

favoriete sport(club) naar school te gaan. Zo traden de leerlingen op als ambassadeur en

kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

Hieronder enkele sfeerbeelden van de bevers uit B1:



3. Loopcross - woensdag 28/09

Op woensdag 28 september deden we met de lie�ebbers van de bovenbouw mee aan de

eerste wedstrijd van het Brugse Loopcriterium. Vol goede moed vertrokken we met maar

liefst 22 kinderen naar het bos van Ryckevelde om daar het beste van onszelf te geven.

Alle kinderen deden het prima en de sfeer zat goed. We slaagden er zelfs in om met een

8-tal medailles terug naar huis te gaan.

Voor wie nog zin heeft, op 5 oktober staat een volgende wedstrijd gepland. Inschrijven

kan nog steeds. Hiervoor graag een mailtje sturen naar lukas.verdru@detandem.be

mailto:lukas.verdru@detandem.be


4. Soepforum in onderbouw - 27/09

Dinsdag 27 september organiseerde onderbouw hun eerste soepforum. Wat een

opkomst! De ouders zorgden voor een lekkere versnapering, wij voor de koffie en soep.

De klaspoppen Odette en Oona stalen de show en stelden zo alle leefgroepen voor.

- De kinderen van O1 zongen ‘het kleurenlied’ waar de hoofdkleuren aan bod

kwamen.

- De kinderen van O2 ging op avontuur bij de visjes en zongen ‘Visje, visje in het

water’.

- De kinderen van O3 waren omgetoverd in kleine varkentjes die graag in een

modderpoel lagen.

- En onze O4’tjes zongen een liedje over een appelboom.

Na het mooie forum dronken de kinderen samen met hun ouders een tasje soep. Een

geslaagde eerste editie!



5. Varia

● Volgende week: Saved by the bell - 06/10

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen.

Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by

the bell roepen we alle scholen op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale dag van

de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk

kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs.

⇒ Aangezien er woensdag pedagogische studiedag is en de kinderen dus niet op school

zijn, opteren we er voor om op donderdag allen samen te rinkelen, net voor het einde van

de schooldag. (Groot)ouders zijn zeker vroeger welkom om met ons mee te doen!



● Ouderoverleg/-raad

Wist je dat er donderdagavond 29/09 ouderoverleg was voor de eerste keer? Nog

belangrijker is dat het ouderoverleg nu ouderraad heet!

Donderdag kwamen alle leefgroepouders samen met Fien voor een eerste ontmoeting,

een eerste brainstorm.  Maar wie zijn die leefgroepouders en wat doen die nu echt?

Wat is het profiel van een leefgroepouder in de Tandem?

Een enthousiaste ouder (M/V/X) die geregeld op de schoolvloer aanwezig is.

Een ouder die fan is van verbinding en zin heeft voor initiatief, iemand die voeling heeft

met de visie van de school.

Wat doet een leefgroepouder in de Tandem?

Andere ouders aanzetten tot mee- participeren en mee oproepen: vb. forum, werkdag,

plekforum, werkgroepen, ateliers, ouderbar, last-minute uitstappen …

De brug leggen tussen ouders en begeleiders, ook de brug tussen ouders en directie

opzetten.

Een bewakende rol opnemen voor positieve communicatie in de leefgroep.

De leefgroepouder denkt mee na over acties van ouders voor ouders. (geen

pedagogische zaken, dat is voor het team) Dit voor de school (klasoverschrijdend), maar

kan ook voor de leefgroep zelf zijn.

Zij organiseren concreet: de ouderbar, misschien wel een rommelmarkt, een infoavond,

ze kleden per thema de inkom aan ...

Bij alle activiteiten zijn helpende handen meer dan welkom. Spreek de leefgroepouders

aan. Onze leefgroepouders zijn:

O1: Ruth en Lieselotte

O2: Emmy en nina

O3: Fayah en Frauke

O4: Tim en Annelies

M1: Veerle en Elodie

M2: Kimberly en Daan

M3: Anne-Lyse, Sarah en Lore



M4: Eline, Hanne en Barbara

B1: Ilse

B2:  An en Lies

B3: Griet Vanc

B4: Anne

● Duiding overlegmomenten buiten schooltijd: voor wie?

Er heerste naar verluidt nogal wat verwarring rond het ouderoverleg van donderdag en

wie daar nu precies verwacht werd? We zetten volgende zaken daarom graag nog eens

voor jullie op een rijtje:

- Leefgroepoverleg (LGO): Wordt georganiseerd per leefgroep, voor alle

ouders van met kinderen in die leefgroep

- Ouderoverleg/-raad: Bijeenkomst van alle leefgroepouders = de

verantwoordelijke ouders van elke leefgroep

- Plekforum: Bijeenkomst voor alle ouders en begeleiders, over de

leefgroepen heen, in functie van de algemene werking, evolutie, stand van

zaken … van ons kindcentrum.

- Schoolraad: De schoolraad waakt over de werking van de school en werkt

nauw samen met de vzw Op Stap. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van

ouders, personeel en socio-economische en culturele milieus. Deze

mensen worden verkozen om in de schoolraad te zetelen.

● Zoekertje: Europaletten

Aan de inkom (Leopold Debruynestraat) willen we de

koffiekast graag uitbreiden tot een gezellige koffiehoek voor

ouders. We zijn daarvoor op zoek naar 12 à 18 europalleten

om een loungeset te maken. We hebben al andere paletten

op school, maar die zijn minder geschikt. Kunnen jullie ons helpen?



● De gezonde lunchbox

Forrest Food zou de gezonde lunchboxen graag weer opstarten in oktober. Graag

ontvangen ze wat feedback van de ouders. Nemen jullie even de tijd om onderstaande

enquête in te vullen? Thx!

https://forms.gle/gXiG6jafZAYY44EC9

● 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

6. 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

7. In de kijker: Biobello ⇒ promo-actie

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!

https://forms.gle/gXiG6jafZAYY44EC9
https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
mailto:fien.wackenier@detandem.be
mailto:foeke.mouton@detandem.be
http://www.biobello.be


● Biologische groenten- en/of fruitpakketten in de tandem

Biobello staat voor:

❖ een ruim assortiment aan bioproducten

❖ vers van het veld, van bioproducent naar consument

❖ eerlijke prijzen voor producent en consument



❖ sociale tewerkstelling

❖ 10% van de omzet is ten voordele van ons kindcentrum

● Info a�aalpunt

❖ levering elke dinsdag

❖ a�alen mogelijk tijdens en vlak na de schooluren

(+/- 08.00u tot 18.00u)

❖ bestellingen te vinden in de houten leverkasten onder afdak aan hoofdingang

8. Brede school

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

(tromgeroffel…) Het is zo ver! Hieronder vinden jullie het aanbod van de naschoolse
activiteiten terug. We zijn blij om jullie al onze initiatieven voor te stellen. Jullie vinden het
aanbod ook terug via onze website:
https://detandem.be/nl/activiteiten

⇒ Inschrijven kan vanaf zondag 02/10. De link komt via de website online om 9.30u.

https://detandem.be/nl/activiteiten






EXTERNE INITIATIEVEN: Familiefestival KRIKRAK
Ken je het gratis familiefestival Krikrak? Op 5 en 6 november zetten de Brugse
cultuurhuizen hun deuren open voor kinderen tot 12 jaar.
Kom spelen, kijken naar voorstellingen en deelnemen aan workshops. Plezier verzekerd!
Het volledige programma vind je terug op www.krikrak.be.

http://www.krikrak.be/


EXTERNE INITIATIEVEN: Huis vh Kind - Panelgesprek BOOS
Iedereen is weleens boos, maar hoe voorkom je dat dit escaleert? Hoe blijf je als gezin
goed samenleven? Hoe kan je je kind daarin ondersteunen? En wat is nu eigenlijk
‘emotieregulatie’? Dat en nog meer vragen komen aan bod tijdens dit panelgesprek dat
ingeleid wordt door de kortfilm ‘BOOS’ van Frederike Migom.
We bekijken het thema vanuit het standpunt van het kind, de ouder en de hulpverlener.
Daarna organiseren Lumière Brugge en huis van het kind nog een gezellig oudercafé waar
we verder kunnen uitwisselen met andere ouders en opvoeders over dit thema.

Van harte welkom!

9. Goed om weten  - wegenwerken Prins Leopoldstraat

Zoals jullie weten zijn ze volop aan het werken in onze straat en dit zal nog een tijdje

duren. Hieronder vinden jullie een overzicht van de verschillende fases die zullen

gebeuren in de straat. Deze planning en timing is zeer a�ankelijk van de

weeromstandigheden en behoudens onvoorziene omstandigheden!



Belangrijk! Rinkelbel blijft bereikbaar te voet of met de fiets gedurende de werken.

Korte samenvatting, uitgebreide planning verder in de mail

● van 19 september - 1 oktober: van KP Driekoningenweg tem 1ste oprit

Kinderopvang – (Kinderopvang & parking enkel te voet bereikbaar via de 2de

inrit)

● Van 1 oktober - 15 oktober: van 2de oprit Kinderopvang tem huisnr 23 –

(Kinderopvang enkel te voet bereikbaar via 1ste inrit, parking niet bereikbaar)

● Van 15 oktober - 31 oktober: van huisnr 23 tem KP Moerkerksesteenweg

(Kinderopvang & parking opnieuw bereikbaar via 1ste inrit via KP

Driekoningenweg vanaf 31/10 )

FASE 1 (Groene inkleuring) : van Maalsesteenweg tem KP Driekoningenweg

● Rioleringen RWA & DWA: afgewerkt

● Bovenbouw: afgewerkt tegen vrijdag 23/09/22

○ Kruispunt in beton gegoten en toegankelijk voor voetgangers en fietsers

(blijft afgezet met betonblokken tem 20 oktober ‘22)

○ Rijweg in onderlaag asfalt. Toplaag wordt meegenomen met Fase 2 en 3.



○ Trottoir & parkeerstroken bereikbaar met voertuigen, enkel plaatselijk

verkeer (aangelanden / bewoners)

FASE 2 (Rode inkleuring) : van KP Driekoningenweg tem 1ste oprit Kinderopvang –

(Kinderopvang & parking enkel te voet bereikbaar via de 2de inrit) + (Depot wegenis Oost

blijft bereikbaar)

● Rioleringen RWA & DWA: van 19 september ’22 tem 01 oktober ‘22

● Bovenbouw: 02 oktober ’22 tem 15 oktober ‘22

FASE 3 (Blauwe inkleuring) : van 2de oprit Kinderopvang tem huisnr 23 – (Kinderopvang

enkel te voet bereikbaar via 1ste inrit, parking niet bereikbaar) + (Depot wegenis Oost,

niet meer bereikbaar vanaf 03/10)

● Rioleringen RWA & DWA: van 01 oktober ’22 tem 15 oktober ‘22

● Bovenbouw: 16 oktober ’22 tem 31 oktober ‘22

FASE 4 (Paarse inkleuring) : van huisnr 23 tem KP Moerkerksesteenweg (Kinderopvang &

parking opnieuw bereikbaar via 1ste inrit via KP Driekoningenweg vanaf 31/10 ) + (Depot

wegenis Oost opnieuw bereikbaar via KP Driekoningenweg vanaf 31/10)

● Rioleringen DWA: van 15 oktober ’22 tem 31 oktober ‘22

● Plaatsen put R1: van 07 november ‘22 tem 25 november ‘22

● Rioleringen RWA: van 25 november ’22 tem 23 december ‘22

● Aanvullingen in minderhindersteenslag + schraal beton tijdens kerstverlof ifv

toegankelijkheid

● Bovenbouw: 09 januari ’23 tem 03 februari ‘23

● Onderlaag + toplaag asfalt Fase 4 = a�ankelijk van de temperaturen en

beschikbaarheid asfaltcentrale.


