
Wekelijkse nieuwsbrief –  2 december 2022

1. Werkdag + infomoment - zaterdag 26/11

Werkdag @ De Tandem! Vorige week zaterdag staken begeleiders samen met ouders én
kinderen de handen uit de mouwen om te klussen op ons domein! Een voormiddag van
bezige bijen, lachende gezichten en goedgezinde weergoden. Bedankt aan alle helpende
handen!





2. Agenda: what’s coming?

● dinsdag 6 december geen plekforum, wel algemene vergadering vzw

Op de frigokalender zien jullie dat er op dinsdag 06/12 een eerste plekforum gepland stond. We

hebben deze week beslist dat we dit volgende week NIET laten doorgaan. We hebben er al een

drukke periode op zitten met het lampionnenfeest en de werkdag en ook de individuele gesprekken

komen er snel aan. We willen jullie niet overbevragen en mikken dan liever op het volgende

plekforum om er een interessante avond van te maken. Voor de mensen die niet weten dat het

plekforum precies inhoudt: Het plekforum is een overlegmoment waarbij alle actuele projecten en

innovatieve ideeën van het team voorgesteld worden en waar het team advies vraagt aan de ouders,

de buurt en mensen uit andere sectoren die met ons willen meedenken over de verdere

ontwikkelingen van het kindcentrum.

Noteren jullie donderdag 20 april 2023 in de agenda? Die avond nodigen we jullie graag allen uit.

Alle communicatie daarrond mogen jullie verwachten in de loop van februari-maart 2023.

We nodigen jullie nu dinsdag 06/12 wel allen uit voor de algemene vergadering van VZW Op Stap.

Deze vzw waakt mee over de werking van De Tandem en ondersteunt verschillende activiteiten. We

zamelen via de vzw ook extra geld in om projecten in De Tandem te kunnen realiseren. Op deze

vergadering stellen we de nieuwe bestuurders voor en bespreken we de begroting. Wie 2 euro

lidgeld betaalt kan zich aansluiten bij de vzw, verwerft stemrecht en kan zo mee de koers van de

vzw bepalen. Interesse? Van harte welkom om 20.00u.

● week 19-23 december individuele gesprekken

⇒ inschrijven kan vanaf 09/12

● donderdag 22 december soepforum OB

● vrijdag 23 december Wintermarkt @ Rinkelbel

Op vrijdag 23 december organiseert onderbouw een wintermarkt. Deze gaat door op de speelplaats

in Rinkelbel en dit vanaf 15u15. Iedereen is van harte welkom! Op de wintermarkt worden

zelfgemaakte spulletjes, taarten gemaakt door de ouders, pannenkoeken, croque monsieurs en

verwarmende dranken verkocht. De opbrengst gaat zoals altijd naar een goed doel. De kinderraad

heeft dit jaar gekozen voor ‘Het blauwe kruis’.

Natuurlijk kunnen wij de wintermarkt niet doen slagen zonder hulp van onze ouders. Via

onderstaande link kun je je inschrijven op onze werklijst om mee te helpen. Er zijn heel wat helpende



handen nodig! Werklijst - Wintermarkt

Ook zijn we op zoek naar ouders die lekkere taarten willen bakken. Aan elke deur van de leefgroep

hangt vanaf maandag een taartenlijst. Als je een taart wilt bakken, gelieve je naam op de lijst in te

vullen. We vragen ook om de soort taart en ingrediënten door te mailen naar

lisa.dhaeze@detandem.be, dit voor eventuele allergenen op te lijsten.

Alvast heel erg bedankt!

https://docs.google.com/document/d/19Yuvh-7jGIPXg0uAKvEmvg9mHAw0Ui7N6KGKwlUbLFc/edit?usp=drivesdk


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

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

● Oproep: geëngageerde ouders - quizorganisatie

Was het nu Kwis, kwies of quiz….? We vinden het juiste

antwoord we, maar eerst moet de quiz nog georganiseerd

worden. Wij zijn al met drie enthousiastelingen om dit te doen, maar zoeken nog drie ouders die

graag met ons meedoen. We zoeken ouders om een leuke avond te organiseren voor ouders. Een

gezellige avond…

…samen zijn

…elkaar wat beter leren kennen

…onze eigen kennis testen

…met een hapje of een drankje

….en een leuke prijsje na de puntentelling?

Wie doet mee? Stuur een mailtje naar ann.heughebaert@detandem.be.

Groetjes Veerle, Hanne en Ann

mailto:fien.wackenier@detandem.be


● Oproep onderzoeksboomhut - last call

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

● Vraag Lukas: sportportfolio’s - last call

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!



● 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

● 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.

Jari Rhellam 0499/84.13.98 Brugge en omliggende regio

https://forms.gle/R4qNw59ESDHik4mp6
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EXTERNE ACTIVITEITEN: Vakantiekampen Tsjakka




