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3-daags schoolkamp voor de eindbouwgroepen 

Vr. 17-03 Schoolschaatsen voor alle MB- en BB- en EB groepen. De onderbouwgroepen 
gaan niet mee. 

 
 
3-daags kamp EB  
Aanstaande 
maandag is het 
zover; de leerlingen 
van de eindbouw 
groepen gaan op 
kamp. Tijdens deze 3 
daagse zullen de kinderen zich met allerlei sport- 
en spelactiviteiten bezig houden. Alle ouders 
hebben een boekje ontvangen met de nodige 
informatie.  
  
Let op onderstaande zaken: 
→ Voorin het boekje staan het adres en het 
telefoonnummer van de boerderij. Wij 
verzoeken u alleen in uiterste noodgevallen het 
telefoonnummer te bellen dat in het boekje 
vermeld staat. Overdag kunt u contact opnemen 
met school. Er zal dan contact opgenomen 
worden  met de collega’s die in Loon op Zand 
aanwezig zijn. 
→ Achterin het boekje zit een paklijst. Let goed 
op dat uw kind een kussen, hoeslaken en 
slaapzak of dekbed meeneemt. 
→ Voor maandag moet een lunchpakket van 
huis meegenomen worden. 
→ Het meenemen van sieraden, mobiele 
telefoons en  tablets is voor eigen risico. 
 
Aanstaande donderdag, dus de dag na het kamp, 
zijn de kinderen die mee zijn geweest op 
schoolkamp vrij! 
Wij wensen de leerlingen héééél veel plezier!  
 

 
Schaatsen 
Volgende week vrijdag 
middag gaan de 
middenbouw- en de  
eindbouwgroepen naar de 
schaatsbaan in 
Spijkenisse. De leerlingen 
van de eindbouwgroepen gaan op vrijdag 17 
maart op de fiets. Als u het strookje onderaan de 
brief hebt ingeleverd, dan kan uw kind 
rechtstreeks vanaf de ijsbaan naar huis fietsen. 
De overige leerlingen fietsen met de leerkrachten 
mee terug naar school en gaan daar vandaan 
naar huis. 
De leerlingen van de middenbouwgroepen gaan 
lopend naar de ijsbaan. De kinderen kunnen om 
14.45 uur opgehaald worden bij de ijsbaan. 
Diegene die niet worden opgehaald, lopen mee 
terug naar school. Deze kinderen zullen wel iets 
later thuis zijn! 
De kinderen hoeven geen eigen schaatsen mee te 
nemen, wel handschoenen en een lunchpakket. 
 
Oproep voor scheidsrechters schoolvoetbal 
toernooi 
Op donderdag 11 mei doen de leerlingen van de 
eindbouwgroepen mee aan het 
schoolvoetbaltoernooi. De wedstrijden worden 
op een half veld gespeeld; 7 tegen 7. Voor deze 
dag worden er nog scheidsrechters gezocht. Als u 
hierbij wilt helpen kunt u zich opgeven via de 
mail: infotandem@prokind-scholengroep.nl 
 
 



 

 
 
Vraag aan de ouders…… 
Op donderdag 6 april komt de schoolfotograaf 
weer bij ons op school. Overdag worden er van 
alle leerlingen foto’s gemaakt en de broertjes en 
zusjes die bij ons op school zitten worden ook 
altijd samen op de foto gezet. Om de ouders de 
mogelijkheid te geven om de kinderen ook met 
broertjes en zusjes op de foto te zetten die niet 
bij ons op school zitten, willen we u  dit jaar (als 
proef) de mogelijkheid geven om dit na 15.15 
uur bij ons op school te komen doen. Om te 
inventariseren hoeveel ouders hierin interesse 
hebben, vragen wij u de mail hierover te 
beantwoorden of, als u de Weekbrief niet per 
mail ontvangt, de bijgaande brief in te vullen. 
 
Als er veel ouders zijn die hierin interesse 
hebben, zullen wij een schema maken. Dit 
betekent dat u ook later in de middag aan de 
beurt kunt zijn. Als u zich niet opgeeft, dan 
kunnen wij niet garanderen dat er plaats is. 
 
Kleuterplein in het gebouw van de Tandem 
Er wordt goed samengewerkt in het onderwijs 
voor speciale kinderen. Er wordt gewerkt aan 
een kleuterplein binnen ons gebouw. Hier zullen 
verschillende kleutergroepen van verschillende 
organisaties gaan samenwerken om kleuters 
goed te begeleiden en nog belangrijker om goed 
te kijken naar welke school zij in de toekomst 
zouden moeten gaan. In de onderbouwunit zit 
nu de kleutergroep van de Tandem en de 
kleutergroep BeO (behandeling en onderwijs) 
van Horizon.  

 
 
 

 
 
 
 
Na de zomervakantie komt daar de kleutergroep 
van de Watertoren (Cluster 3) bij. De laatste 
groep werkt nauw samen met het KDC Zonnehof. 
Omdat er bij de komst van de nieuwe groep een 
lokaal vrij gemaakt moet worden door de 
Tandem zal volgend jaar alleen de kleutergroep in 
die unit blijven. De groepen OB2 en OB3 zullen 
binnen het schoolgebouw verhuizen. 
 
Aan het einde van het schooljaar zullen wij u alle 
informatie geven die bij de groepsverdeling voor 
volgend jaar hoort. 
 
Kinderen zijn getrakteerd op taart 
BELOFTE MAAKT SCHULD! Een belofte moet je 
nakomen. Meester Ed had beloofd te zullen 
trakteren als er meer dan 130 bezoekers zouden 
komen op de open dag. Dat aantal is gehaald. Dat 
is heel bijzonder!!!! Dat geeft aan dat ouders 
betrokken zijn bij de school van hun kind. 
Sommige ouders blijven achter daarbij. Dat is 
jammer en niet goed voor het leren van die 
kinderen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er zijn 150 taartjes gemaakt door de leerlingen 
van MY College met een mooi logo van de 
Tandem erop. De taartjes zijn op dinsdagmiddag 
uitgedeeld. De kinderen hebben heerlijk 
gesmuld! 
 
 

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse 


