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OP EEN MOOIE WARME DAG IN
SEPTEMBER....
DOOR ELKE DEN DOELDER

BELANGRIJKE DATA

5 OKTOBER
STUDIEDAG

 
6 OKTOBER

START
KINDERBOEKENWEEK

 
10 OKTOBER T/M

 14 OKTOBER
OMKEERGESPREKKEN

 
 21 OKTOBER
AFSLUITING

KINDERBOEKENWEEK
 

22 T/M 30 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

 
30 OKTOBER

INGANG WINTERTIJD
 

 De eerste drie schoolweken zijn alweer voorbij
gevlogen. De kinderen vinden steeds beter hun weg

en plekje op school en in de groep.
Het is altijd weer even wennen; nieuwe kinderen in

de groep, voor sommige leerlingen een nieuwe juf en
natuurlijk nieuwe boeken en nieuwe lesstof. Een
nieuw schooljaar waarin de school zich verder

ontwikkelt en verbetert.
De kinderboekenweek staat voor de deur met als

thema: GI-GA Groen. Het thema past als een jas bij
de Tandem. Komend jaar gaan wij ons richten op

gezondheid, welzijn en het vergroenen van de
pleinen.

De werkgroep "Gezonde school" is druk in de weer
en gedurende het schooljaar zullen er diverse acties
en onderwerpen rondom gezondheid langskomen.

Op naar een actief en gezond schooljaar! 
 



 
Omkeergesprekken

In de week van 10 oktober staan de omkeergesprekken op het
programma. Uw kind heeft deze week een formulier meegekregen met

vragen. In het omkeergesprek vertelt u over uw kind, hoe hij/ zij is en
hoe hij/zij het beste kan leren en welke behoeften uw kind heeft om

zich goed te kunnen ontwikkelen.
 

De gouden weken
Het schooljaar is weer gestart. Dit betekent ook dat de gouden weken begonnen zijn.

Dat is de periode van de eerste schooldag tot aan de herfstvakantie. Die eerste zes tot
acht weken zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. 

 
In de klassen is tijdens deze weken extra aandacht voor de groepssfeer. We doen dit

door verschillende activiteiten met elkaar te ondernemen. Dit noemen we
klassenbouwers. De kinderen leren elkaar en de leerkracht beter kennen, we maken

afspraken met elkaar en leren op een fijne manier samen te werken. 
 

Parro
Sinds dit schooljaar is er een nieuwe optie aan Parro toegevoegd. U kunt absenties
doorgeven in de app. We willen u vragen ook een korte toelichting bij de absentie te

vermelden. 
Daarnaast merken we dat er onder schooltijd ook Parro's binnenkomen bij de

leerkrachten. We willen u ervan bewust maken dat de leerkrachten deze berichten pas
na 14.30u lezen en zullen beantwoorden. Indien er dringende zaken zijn, vragen we u

om te bellen.



 

 

Studiedag

Infoavond

Op woensdag 21 september was het studiedag
voor de Tandemscholen. Deze dag heeft in het

teken gestaan van het traject Goed Worden, Goed
Blijven Plus. Hierbij worden we begeleid door de

PO Raad.
Binnen dit traject werken we aan drie speerpunten:

1. De cultuur in de school
2. Kwaliteitszorg levend maken

3. Feedback geven en ontvangen naar elkaar en de
leerlingen

Deze studiedag heeft in het teken gestaan van 
het verkennen en respecteren 

van elkaars kwaliteiten.

Maandagavond 26 september was het infoavond
op onze drie locaties. We zijn blij veel kinderen met

hun ouder(s)/verzorger(s) te hebben gezien.
Naast een kijkje in de klas, kon u langs

verschillende stands lopen voor meer informatie.
Hopelijk bent u geïnspireerd geraakt door de stand

van de gezonde traktaties en zien we tijdens de
verjaardagvieringen mooie creaties.



 

Op onze school vinden we ouderbetrokkenheid van groot belang. Kinderen van ouders
die betrokken zijn bij het leren en ontwikkelen van hun kind, komen meer tot bloei dan

kinderen van ouders die deze betrokkenheid niet tonen.
Wat betekent ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school vanuit gelijkwaardigheid goed
samenwerken. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van uw kind.

 Daarom organiseren wij op maandag 7 november tussen 19:30u en 20:30u een
klankbordavond. De klankbordavond vindt plaats op de locatie in Clinge. Deze avond

staat in het teken van de beeldvorming en verwachtingen van onze Tandemschool. Alle
ouders van elke locatie kunnen zich aanmelden, meedenken en meepraten.

U kunt zich aanmelden voor de klankbordavond via de mail:
elkedendoelder@elevantio.nl

De inschrijving sluit op dinsdag 18 oktober.

 

Klankbordavond

Stagiaires
 Ook dit schooljaar hebben we op iedere locatie weer verschillende stagiaires in

de groepen.
 

Sint Bernardus:
Peuters/Groep 1-2: Megan Vlijm (kindprofessional)

Groep 5-6: Femke Valent (Pabo jaar 3)
 

Ter Doest:
Groep 4-5-6: Emy de Schepper (kindprofessional)

 
Sint Jozef:

Peuters/Groep 1-2-3: Destiny van Helsland (kindprofessional)
 

De stagiaires zullen zich via Parro van de desbetreffende groep verder aan u
voorstellen.


