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De eerste periode tot aan de herfstvakantie zit er
alweer bijna op. Vrijdagmiddag sluiten we deze periode
af met een tentoonstelling die hoort bij de
Kinderboekenweek. Jullie komen toch ook?!
Van de zomer- tot de herfstvakantie doorlopen de
groepen verschillende fases. Binnen deze 8 weken, de
gouden weken, vormt een groep zich. De eerste
periode kenmerkt zich de verkenningsfase; ze maken
kennis met elkaar en hun (nieuwe) leerkracht. Na zo'n 2
weken begint de fase waarin er gezamenlijke
groepsafspraken gemaakt worden. In de laatste weken
tot aan de herfstvakantie zit de groep in een
normingsfase. In deze fase gaat de groep zich vormen.
De afspraken en omgangsvormen zijn helder,
vriendschappen ontstaan en speelafspraakjes worden
gemaakt.
Inmiddels zijn de werkgroepen gestart met de
voorbereidingen voor de Sint- en Kerstviering. Het
belooft een mooie tweede periode te worden.

Kinderboekenweek
Donderdag 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek geopend op alle
locaties. Het boek Egalus werd door juf Iris, juf Dina en juf Suzanne
voorgelezen. De Kinderboekenweek staat in het teken van lezen, plezier in
lezen en wegdromen in boeken.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we in alle groepen veel activiteiten
rondom boeken gedaan.
Er zijn verschillende juffen komen voorlezen in de groepen. Daarnaast
kregen Ter Doest en Sint Jozef bezoek van gemeenteraadsleden Piet van de
Kerkhove en Merten Broekaart die ook kwamen voorlezen.
Op onze scholen hebben we de kerntitels die horen bij de
Kinderboekenweek gekregen. De schoolbibliotheek is dus aangevuld met
allerlei grappige, spannende en avontuurlijke boeken.
In de groepen 7/8 is de Voorleeswedstrijd gehouden. Na voorrondes in de
groep, zijn uiteindelijk Dana en Lotte de voorleeskampioenen van de Tandem
geworden. Van harte gefeliciteerd Dana en Lotte!
Naast het lezen van boeken is er flink geoefend voor het dansje en zijn er
leuke knutselwerkjes gemaakt. Deze zijn vrijdagmiddag te bewonderen
tijdens de tentoonstelling.

Studiedag
Op woensdag 5 oktober was het studiedag voor
alle scholen van Elevantio. Deze dag heeft in het
teken gestaan van de vijf kernwaarden van
Elevantio:
*Eigenheid
*Trots
*Verwondering
*Verbondenheid
*Samen sterk
Door middel van workshops hebben we deze
kernwaarden zichtbaar gemaakt. We hebben
leuke ideeën opgedaan om ook in de klas
mee aan de slag te gaan!

Klankbordavond
Maandagavond 7 november van 19.30u-20.30u is
het klankbordavond voor alle ouders van de
peuterspeelzalen en basisscholen van de Tandem.
Deze klankbordavond zal plaatsvinden op Sint
Bernardus, Clinge.
Deze klankbordavond staat in het teken van de
beeldvorming en verwachtingen van onze
Tandemschool.
We hopen u te zien!

Namens het team van de Tandemscholen wensen wij jullie
een fijne herfstvakantie!

