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VOL VERWACHTING KLOPT 
ONS HART...
DOOR KIM DE CALUWÉ

BELANGRIJKE DATA

1  DECEMBER
SINTVIERING SINT JOZEF

EN TER DOEST
 

2 DECEMBER
SINTVIERING SINT

BERNARDUS
 

21 DECEMBER
KERSTVIERING 

( 'S AVONDS)
 

23 DECEMBER T/M 
8 JANUARI

KERSTVAKANTIE
 

De tweede periode is weer van start gegaan. Een
periode waarin vooral veel gezelligheid centraal staat.

Maar naast gezelligheid is er ook wat spanning te
voelen, vooral bij de jongste kinderen.

Zit er iets lekkers in mijn schoen of zou er toch een
schoencadeautje inzitten? Vol verhalen stappen de

kinderen elke dag de klas binnen.
Als we Sinterklaas uitzwaaien, komen de kerstbomen
weer de klas in. We sluiten deze periode af met een

kerstviering op woensdagavond 21 december.
De OR zorgt er iedere keer voor dat onze locaties er

leuk aangekleed uitzien, dankjewel hiervoor!



 

Klankbordavond
Maandag 7 november was het klankbordavond voor alle ouders van de peuterspeelzalen

en basisscholen van de Tandem.
In drie groepen hebben we een ganzeninspiratiebordspel gespeeld. Hierbij werden

vragen gesteld over persoonlijke ervaringen en inspiratiebronnen, over samenwerking,
over nieuwe mogelijkheden in de school en over zorgen en beelden die er soms leven.

De grote lijnen die hieruit naar voren kwamen waren:
*Graag meer samenwerking met peuterspeelzaalgroepen, ook bij vieringen.

*Ontmoetingsmoment aan het begin van het schooljaar voor alle ouders, ook Tandem
doorbrekend.

*Communicatie over bepaalde zaken mag soms nog wat vroegtijdiger.
*Samen spelen van peuters en kleuters bevalt erg goed.

*Er kan veel bespreekbaar gemaakt worden met de leerkrachten.
*Online lessen tijdens Corona-periode zijn erg goed ontvangen.

*Er is veel ruimte voor maatwerk voor 
de leerlingen.

*Tandem 7/8 is zeer positief.

Studiedag
Maandag 14 november hadden de leerkrachten van de

Tandem een studiedag die in het teken stond van het traject
Goed Worden, Goed Blijven+.

We zijn aan de slag gegaan met het bekijken van de
schoolresultaten. Wat gaat al goed en waar valt nog winst te

behalen. Dit hebben we gedaan op school-, groeps- en
leerlingniveau.

Hierna hebben we de koppeling gemaakt naar de dagelijkse
praktijk. Wat kunnen we morgen al veranderen in onze

planning en ons lesgeven.



 

 

Broodtrommels

Verkeer

Gezonde voeding heeft verschillende voordelen:
 

1. Je kind voelt zich er vrolijk en fit door.
2. Gezond eten zorgt voor extra vitamines en

energie.
3. Het heeft een positief effect op de

leerprestaties.
4. Goed eten zorgt voor een betere weerstand.

5. Je kind leert gevarieerd en gezond eten.

Het is 's ochtends soms nog donker als we naar
school komen op de fiets. Daarom vinden we het
belangrijk dat er verlichting op de fietsen wordt

gebruikt.
Probeer, waar mogelijk, te voet of op de fiets naar
school te komen. Dit is goed voor je conditie en

gezondheid.



 

 

Leerlingarena

Fijne pakjesavond!

In de laatste weken van november houden we op
elke locatie een leerlingarena.

Hierbij is, vanaf groep 3, per jaargroep één leerling
uitgenodigd om op school te komen kletsen.

Deze keer gingen de zes leerlingen samen met een
leerkracht in gesprek over de lesinstructies die de

leerkrachten geven.
De overige leerkrachten zitten in dezelfde ruimte

om de kring heen, maar mogen alleen luisteren en
niet reageren op wat er besproken wordt.

Na afloop bespreken de leerkrachten
verbeteracties voor de komende periode. 

Deze acties krijgen de leerlingen 
ook weer te horen.


