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TANDEMNIEUWS
TER DOEST

BELANGRIJKE DATA
25 FEBRUARI
CARNAVALSVIERING
26 FEBRUARI T/M 6
MAART
VOORJAARSVAKANTIE
18 MAART
NATIONALE
PANNENKOEKDAG
27 MAART
BEGIN ZOMERTIJD
2 APRIL
BEGIN RAMADAN
5 APRIL
STUDIEMIDDAG
8 APRIL
ROPARUN
19 APRIL
EINDTOETS GROEP 8

SINT-JOZEF

SINT-BERNARDUS

ALAAF !!!
DOOR ELKE DEN DOELDER
Het is alweer de laatste week voor de vakantie. Carnaval
staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor
een gezellig feestje.
Fijn dat we deze periode feestelijk en met elkaar af kunnen
sluiten.
De maatregelen mogen we steeds meer loslaten en dat is
voor kinderen, leerkrachten en ouders erg fijn.
We realiseren ons dat terug naar het "oude normaal" voor
veel kinderen een nieuwe, nog onbekende wereld is. Dat
willen we stapsgewijs weer opbouwen.
Via de nieuwsbrief en Parro houden wij op de hoogte van de
te zetten stappen.

De Roparun
Op vrijdag 8 april doen alle basisscholen in de gemeente Hulst mee aan de Roparun. Dit
is een zeer speciaal evenement dat je niet wilt missen. De start en finish zijn in Hulst. De
kinderen lopen langs alle deelnemende scholen. De initiatiefnemer, Frank Boerebach,
heeft in februari alle klassen bezocht en uitgelegd wat er die dag staat te gebeuren. De
Mini-Roparun Zeeuws Vlaanderen is een sponsor estafetteloop van ongeveer 60
kilometer, waarbij de kinderen van de Tandem in teamverband, een sportieve prestatie
leveren. Op deze manier halen we geld op voor mensen met kanker. Ook wel een
avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto: “Leven
toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan
het leven”
De doelstelling van de stichting is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
palliatieve zorg van kankerpatiënten. Een Mini-Roparunteam bestaat uit minimaal acht
lopers die dus ieder gemiddeld zo’n 8 kilometer lopen. Daarnaast bestaat een team uit
minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Nog niet alle
kinderen zijn aangemeld.
De aanmeldingen graag zo snel mogelijk inleveren bij de juf of meester.

Voor deze dag zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die mee willen fietsen, willen rijden
met groepen of kunnen helpen bij de post op school waar drinken en iets lekkers
verzorgen voor de lopers.
Via deze link leest u alles over de mini Roparun en kunt bij de foto's de sfeer proeven
van zo'n bijzonder dag.
http://www.miniroparunzvl.nl/

Carnaval 2022
Vrijdag 25 februari vieren we Carnaval. De kinderen mogen
deze dag verkleed naar school komen. Na de lunch barst het
feest los!
In Nieuw Namen haalt prins Wim samen met een aantal
leden van de Raad van Elf de kinderen van St Jozef op. Dat
zal rond 12:45u zijn. Via de Mol lopen de kinderen naar
"De Kauter" waar het feest kan beginnen.
In Graauw zal het carnavalsgedruis losbarsten in het
dorpshuis, alwaar de kinderen een bezoek krijgen van Prins
Lu en de Raad van Elf.
Alle kinderen van Ter Doest zijn al druk aan het oefenen voor
het optreden.... Dat belooft een knallende middag te worden!

In Clinge vieren de kinderen carnaval op school. Rond
13:00u wordt het feest geopend door Prins Carnaval en
zijn gevolg. De hele middag wordt in de school het feest
gevierd. Het beloofd het gezellige dag te worden.

Veel succes juf Paola!
Helaas nemen wij vrijdag 25 februari afscheid
van juf Paola. Na lang nadenken heeft zij de keuze
gemaakt om (tijdelijk) te stoppen in het onderwijs.
Een moeilijke, maar dappere keus van haar.
Paola heeft het bestuur gevraagd om per direct te
mogen stoppen.
Juf Paola gaat de komende tijd op zoek naar dingen die
haar gelukkig maken. Wij wensen haar veel succes en
geluk toe.

Groep 1-2 SB

Tandem 7/8
Na de voorjaarsvakantie start de
Tandem 7-8 weer op. Dat betekent dat
op donderdag en vrijdag de kinderen
van Ter Doest en St Jozef opgehaald
worden met de bus. Op donderdag
hebben de kinderen gymles, dus
vergeet die dag niet de gymspullen mee
te nemen.

Juf Bernadette zal na de Krokusvakantie
haar werkzaamheden gedeeltelijk weer
oppakken. Wij zijn ontzettend blij dat juf Bernadette
goed herstelt en weer bij ons op school mag zijn.
Dat zal in fasen opgebouwd worden. Juf Bernadette
krijgt daarbij de hulp van juf Chantal. Juf Chantal was
tot vorig jaar kleuterjuf op St Jozef, ging met
pensioen en komt nu juf Bernadette ondersteunen.
Op woensdag zal, net als voorheen, juf Krijna weer
in groep 1-2 staan. Op donderdag en vrijdag komt
juf Lizzy helpen in de groep.

Muziekproject
Sinds de herfstvakantie verzorgt juf An van de Zeeuwse Muziekschool één keer in de
maand in alle groepen de muzieklessen. Juf An bezoekt alle scholen van de Tandem.
De kinderen zijn heel enthousiast en zijn , door de verschillende werkvormen, heel
betrokken. Voor de leerkrachten is dit ook een mooie inspiratiebron, Door mee te
kijken met de muziekdocent en kennis te maken met de diverse vormen om met
muziek bezig te zijn, doen wij nieuwe ideeën op.Deze kunnen wij vervolgens
toepassen tijdens de andere muzieklessen.

Wiskunde wedstrijd Kangoeroe
Onze scholen van de Tandem doen al enkele jaren mee aan W4Kangoeroewedstrijd. Dit jaar
wordt de wedstrijd gehouden op donderdag 17 maart.
De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel
scholen wordt georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er
ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 scholen.
De W4Kangoeroe reken- en wiskunde wedstrijd heeft als doel kinderen te laten ervaren dat
wiskunde (en rekenen) heel leuk en uitdagend kan zijn, voor ieder op zijn eigen niveau. Je hebt
een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te kraken. Kinderen ontdekken dat ze
meer kunnen dan ze zelf denken. Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken,
die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht vragen. Vijf antwoorden per
opgave zijn gegeven. Eén antwoord is goed, maar welke??
De eerste vragen zijn gemakkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de
eindstreep zonder struikelen? Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor
leerlingen zonder wiskundeknobbel!

Studiedag
De studiedmiddag van 14 februari stond
in het teken van de kwaliteitszorg op de
Tandemscholen.
We hebben gezamenlijk, per bouw de leerresultaten
van september t/m januari in kaart gebracht en
geanalyseerd. Zo krijgen wij de onderwijsinhoudelijke
aandachtspunten glashelder in beeld.
Met elkaar kijken we naar verklaringen, trekken
conclusies en zetten interventies op.
De trends in de analyses geven op Tandem- en op
schoolniveau richting aan ons onderwijs.
Zo zorgen wij ervoor dat ons onderwijs kwalitatief
sterk is en blijft!

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april maken de leerlingen van
groep 8 de Route 8 eindtoets. Dit staat op de
schoolkalender op een andere datum vermeld.
Alle leerlingen van groep 8 hebben een paar weken
geleden het voorlopige schooladvies voor het VO gehad.
De leerkracht heeft aangegeven welk niveau in de
brugklas het beste bij de leerling past. De school kijkt
daarbij naar hoe je leert, de taak-werkhouding, de
resultaten van de toetsen en welke groei daarin gemaakt
is in de achterliggende 8 jaren op de basisschool.
Route 8 geeft straks een tweede advies. Dat is bedoeld
om te kijken of we met het advies in de goede richting
zaten . Als de eindtoets beter wordt gemaakt,
heroverweegt de school het advies. Dit gaat
altijd in overleg met ouders.

Luizenpluis
Na de voorjaarsvakantie worden de leerlingen weer gecontroleerd op
hoofdluis.
Voor het luizenpluizen zijn wij voor alle locaties op zoek naar
vrijwilligers . U kunt zich aanmelden bij Elke den Doelder via
elkedendoelder@elevantio.nl.

Nieuws uit de Kinderopvang
Na een hectische tijd zijn wij blij dat onze nieuwe collega Tanja haar draai op de
locatie in Nieuw Namen al aardig heeft gevonden.
Met de kinderen zijn we intussen al een aantal weken aan het werken aan het
thema "Post". Dit Thema combineren het het thema " Wat heb ik aan vandaag? "
uit de leermethode Puk. Voor Valentijnsdag hebben we kaarten naar opa's en
oma's verstuurd. We hebben geleerd wat een postbode draagt tijdens het
rondbrengen van de post. Ook wat een postbode aanheeft als het regent, als het
koud is en als het warm is.
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuws thema.
We gaan werken rond het thema " de boederij". Dit combineren we met het
thema uit Puk

Wij wensen iedereen een fijne vakantie
toe!!

Tot maandag 7 maart!!
Team van de Tandem

