
Wekelijkse nieuwsbrief –  28 oktober 2022

1. Algemene mededeling: Mike - nieuwe uitdaging

Beste ouders

Na de herfstvakantie ga ik deeltijds aan de slag als directeur in basisschool ‘Balder’ in Brussel, Sint-Gillis. Ik

ben reeds enkele jaren op zoek naar een opportuniteit om het concept van een kindcentrum verder uit te

rollen in buurten waar veel kansarme en anderstalige leerlingen vertoeven. Ik ben ervan overtuigd dat net

die doelgroep heel veel baat heeft bij onze manier van werken. Die expertise en uitwisseling kan ook

kindcentrum De Tandem en scholengroep !mpact ten goede komen.

Basisschool ‘Balder’ is een relatief nieuwe school aan het Zuidstation, waar de architect een school heeft

gebouwd die de verbinding moet maken tussen buurt, onderwijs en kinderopvang. Momenteel slagen ze er

niet in dit te realiseren.

Deze opdracht loopt tot het eind van het schooljaar en wordt jaarlijks, volgens de noden, herbekeken.

Concreet betekent dit dat ik Freinet Context loslaat en dat Fien Freinet Context zal begeleiden. Ikzelf zal

Fien, weliswaar achter de schermen, blijven coachen. Verder betekent dit dat er een oproep komt voor een

deeltijds directieambt in Freinet kindcentrum De Tandem. Foeke zal hiervoor kandideren. Foeke en ikzelf

werken reeds enkele jaren samen en we vullen elkaar perfect aan , elk vanuit onze expertise. Ikzelf blijf

eindverantwoordelijke, ook voor Rinkelbel.

Fien zal de rest van het schooljaar coach zijn van de Tandem. Ze is op donderdagvoormiddag aanwezig en

neemt verder enkele taken op. (kinderraad, ouderraad, preventie en veiligheid …). Op die manier blijven de

freinetscholen in Sint-Kruis met elkaar verbonden.

Voor alle praktische zaken, nemen jullie contact op met Foeke en Mike.

Zolang er geen definitieve beslissing is van de Raad van bestuur van de scholengroep ifv toewijzing

deeltijdse betrekking, zal Foeke waarnemend aangesteld worden.



Voor de Tandem zal er niet zoveel veranderen. We zien het positief doordat we nu met 3 jullie kids en het

team kunnen blijven ondersteunen.

Vriendelijke groet

Mike

2. Lampionnenfeest - vrijdag 18 november

Bij deze nodigen we jullie graag allemaal uit op ons lampionnenfeest. Dit gaat door op vrijdag 18
november. We willen er met kinderen, ouders, grootouders, vrienden, familie, sympathisanten
een fantastische avond vol donker, licht en verwondering van maken. Jullie ook? Top!



3. 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. Na de vakantie delen we de lijst met taken en het

materiaal dat we nodig hebben. Bij deze alvast een herinnering aan welke zaterdagvoormiddag

jullie precies moeten vrijhouden. Tot dan!



4. Rinkelbel

● Soepforum

Op dinsdag 25 oktober kwamen twee oma’s op

bezoek in Rinkelbel. Ze hadden elkaar al lang

niet meer gezien en hadden dus veel te

vertellen. Zo vertelden ze over een hondje dat

ze hadden gezien en waar O4 een liedje over

had. Allemaal enthousiaste honden.

De omaatjes houden eigenlijk enorm veel van

muziek, dus hadden de kindjes van O1 een

dansje geleerd met lintjes aan hun hand. En

zwaaien maar.

Ze bewonderden elkaars sjaals of ja, sjerp. De

ene oma hoort niet meer zo goed en begreep shark. Dat kan natuurlijk niet he oma, een shark

rond je nek! Hier hadden de kindjes van O3 wel een leuk dansje op geleerd over baby shark en

oma shark tutururuturu. (Jaja, dit liedje speelt de rest van de dag door je hoofd).

Van al dat zingen en dansen werden de omaatjes een beetje moe en besloten om een dutje te

doen. De kindjes van O2 hadden een heerlijk slaapliedje geleerd waardoor de oma’s al snel in

dromenland waren. Gelukkig werden ze op tijd wakker voor de lekkere soep die ze samen met de

kindjes op smulden.



● Huiswerk naschoolse opvang

Op vraag van ouders geven we graag even mee hoe er met huiswerk wordt omgegaan in de

naschoolse opvang:

- Het is mogelijk om elke dag schrij�uiswerk te maken. Dit gebeurt in de rotonde, met

toezicht en de mogelijkheid om vragen te stellen.

- Op woensdagmiddag kan er leeshuiswerk worden gemaakt.

- Op vraag van de kinderen kan er ook huiswerk gemaakt worden op Bingel. Dan zorgen wij

ervoor dat er een Chromebook aanwezig is.

5. Varia

● Boekenbeurs - donderdag 27/10

Afgelopen donderdag toverden we onze sportzaal naar jaarlijkse gewoonte om tot een heuse

boekenbeurs. Kinderen bezochten de boekenbeurs overdag met hun leefgroep, maar

(groot)ouders en kinderen konden ook na school nog een bezoek brengen, op zoek gaan naar

een leuk boek.



Aan de boekenbeurs werd ook een eerste Oxfam-steunactie gekoppeld. Buiten organiseerden we

een sap- en chocoladeverkoop met (h)eerlijke oxfamproducten. Lukas gaf - met de nodige show -

alvast het goede voorbeeld!



We kregen op de boekenbeurs ook het bezoek van enkele bestuursleden van Davidsfonds

Sint-Kruis. Zij schonken De Tandem 6 boekenbonnen ter waarde van 40 euro. Die kunnen we

investeren in onze schoolbibliotheek.

● CriCri - groetjes uit Afrika

Eind vorig schooljaar deed CriCri een oproep voor kledij die jullie niet meer gebruiken. Het plan?

Die kledij meenemen en uitdelen in Bénin. Daarnaast schonken wij vanuit De Tandem ook enkele

oude computers weg. CriCri nam afgelopen zomer alvast een eerste mee. Via deze weg wil CriCri

ook jullie ontzettend hard bedanken voor jullie bijdrage! Hierbij enkele foto’s :-)



● Dag vd jeugdbeweging - vrijdag 21/10

Ook in De Tandem vierden we het engagement van duizenden vrijwilligers die zich inzetten om

alle kinderen en jongeren een gevuld programma vol spel en plezier te bezorgen. Heel wat

kinderen kwamen in jeugdbewegingskledij naar school om te laten zien wat het jeugdwerk voor

hen en de samenleving betekent. Allen trotse ambassadeurs van hun jeugdbeweging!



● Oproep: sjorren

De kinderen uit de bovenbouw zijn sinds het

begin van het schooljaar druk in de weer met

het bouwen van kampen. Om alles te

verstevigen en zo veilig mogelijk te houden,

zijn ze op zoek naar enkele helpende handen

met sjorervaring of sjorgoesting. Wie zou

hen eens kunnen komen helpen op

vrijdagnamiddag? Laat maar weten! Mailen

mag naar foeke.mouton@detandem.be

● 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

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

● Keukentje te geef

We hebben thuis nog een Ikea keukentje staan dat weg mag

(zie foto). Kunnen we er iemand gelukkig mee maken? Kan

opgehaald worden bij ons thuis (Damme) of afgeleverd worden

aan school. Iemand interesse?

Mailen kan naar evievereecke@hotmail.com

● 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.

mailto:foeke.mouton@detandem.be
mailto:evievereecke@hotmail.com
mailto:foeke.mouton@detandem.be


NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE6wWO1h3B4sHym6-o3lPemZGZkM77GXqXaKONB0gGoh8ig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBE6wWO1h3B4sHym6-o3lPemZGZkM77GXqXaKONB0gGoh8ig/viewform




EXTERNE ACTIVITEITEN: Mu.ZEE: Kunstendag voor kinderen - 20/11/2022

Mu.ZEE organiseert op zondag 20 november 'Kunstendag voor kinderen' - dé museumdag voor
het ganse gezin, in gans Vlaanderen. Dit jaar focussen ze zich ook op de allerkleinsten. (vanaf
baby's) Een doelgroep die vaak voor zo'n zaken uit de boot valt.

KINDEREN, KUNST & CO. De hoogdag voor families @Mu.ZEE!

Kom op deze dag proeven van verschillende zintuiglijke activiteiten voor families met baby's en

kinderen! Tussen de kunstwerken kan je met het ganse gezin proeven van een begeleide

opdracht, waar je in kleine groepjes geniet van kunst met een grote K.

Klik op volgende activiteiten en ontdek wie, wat, waar & wanneer je kan inschrijven voor een

portie creativiteit. Deelname en toegang tot het museum is gratis als je inschrijft :



● Kunst tussen de oortjes.
Voor ouders en hun kleinste ontdekkers.
Klik hier voor meer info en schrijf je in.

● Kunst & vormen? Een kinderspel!
Voor ouders en kleuters op ontdekking.
Klik hier voor meer info en schrijf je in.

● Mens en dier – smelt je samen tot een nieuwe kunstvorm?
Voor ouders, kleuters en kinderen tot het 2de leerjaar.
Klik hier voor meer info en schrijf je in.

● Kunst met KAZ – De K van kunst, de N voor natuur.
Voor ouders en kinderen van 6 tot 12 jaar.
Klik hier voor meer info en schrijf je in.

EXTERNE ACTIVITEITEN: Dag vd wetenschap - 27/11

https://www.muzee.be/nl/kunst-tussen-de-oortjes
https://www.muzee.be/nl/kunst--vormen-een-kinderspel
https://www.muzee.be/nl/mens-en-dier--smelt-je-samen-tot-een-nieuwe-kunstvorm
https://www.muzee.be/nl/kunst-met-kaz--de-k-van-kunst-de-n-voor-natuur


7. Fijne vakantie, geniet! Tot op 7 november.


