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Agenda 

Ma. 29-08 Hoofdluiscontrole 

  

Om alvast in uw agenda te noteren: 
Ma. 05-09 :  informatieavond op de Tandem voor alle ouders. Volgende week ontvangt u   
                       hiervoor een uitnodiging! 

 
 
Een nieuw schooljaar 
Afgelopen 
maandag zijn alle 
leerlingen en 
leerkrachten 
uitgerust aan het 
nieuwe schooljaar 
begonnen. Speciaal 
welkom natuurlijk 
aan onze nieuwe leerlingen. Na de eerste week 
hebben de meesten al aardig hun draai 
gevonden! De kennismakingsdagen zitten erop; 
de lessen zijn al weer volop begonnen.  
 
Wat kunt u dit jaar allemaal verwachten van 
ons? U hoort het op de informatieavond die 
maandag 5 september om 19.30 uur 
plaatsvindt. Eerst zal er in de aula een 
gezamenlijke bijeenkomst zijn. Meester Ed zal 
het een en ander uitleggen over de gang van 
zaken op school en over de doelen voor het 
komende schooljaar. Een van 
de doelen, waar de Stichting 
Tandem Vooruit zich hard voor 
zal gaan maken, is het 
organiseren van een 
weerbaarheidscursus. Hierbij 
hebben wij uw hulp hard 
nodig!! U hoort op 5 september hoe u ons kunt 
helpen om dit doel te realiseren. U kunt aan den 
lijve ondervinden hoe belangrijk het is om goed 
weerbaar te zijn. 

 
Edwin van Rijswijk van het bedrijf “Trots en 
weerbaar” hebben wij uitgenodigd om u hierover 
te informeren. Daarna kunt u naar de groep van 
uw kind waar u van de leerkracht kunt horen wat 
de kinderen het komende jaar zullen gaan leren. 
Wij vinden het belangrijk dat alle ouders hierbij 
aanwezig zijn. 
 
Als je als ouder betrokken bent bij de school, 
komt dit ten goede aan de leerresultaten van je 
kind! Maak hiervoor dus even tijd in uw agenda. 
 
Kinderen gaan aan het werk met tablets 
De kinderen van de eindbouwgroepen gaan aan 
het werk met tablets. Ja, u leest het goed. Dus 
niet alleen op het voortgezet onderwijs werken 
de leerlingen hiermee, ook op SBO de Tandem 
leren de kinderen met tablets. 
De leerkrachten van de eindbouwgroepen 
werken nauw samen om de kinderen er goed 
mee te leren werken.  
Gaan ze nu meer spelletjes doen op het internet? 
Nee, daar hebben wij de tablets niet voor 
aangeschaft. De kinderen gaan er rekensommen 
op maken, gaan leesopdrachten maken, gaan er 
woordenschat op oefenen en kunnen er in de 
toekomst ook spelling op doen. 
Ieder kind hetzelfde werk? Nee, de kinderen gaan 
op hun eigen niveau aan de slag.  
 
 
 



 

 
 
 
Kunnen leerkrachten zien of de kinderen hard 
werken op de tablets? Ja, de leerkrachten krijgen 
op hun scherm een overzicht waarop duidelijk 
zichtbaar is of de kinderen hard en goed werken. 
Per kind kan dit bekeken worden.  
 
Kinderen die niet in de eindbouw zitten, maar 
wel in de eindbouw rekenen, krijgen ook een 
tablet van school. 
De tablets zijn van school en blijven ook op 
school. Gelukkig hebben wij op de Tandem een 
kluis met een dikke deur, waar de spullen veilig 
in opgeborgen kunnen worden. Tijdens de 
kennismakingsavond op 5 september zullen de 
leerkrachten de tablets laten zien. 
 
 

 
 
 
Op de site staan meer  foto’s van alle leerlingen 
van de eindbouw aan het werk met de tablet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto’s en informatie op de site 
In het foto album op de site: 
www.sbodetandem.nl, kunt u foto’s vinden van 
de sportdag van afgelopen dinsdag. 
 
Verder kunt u op de site de jaarkalender en het 
gymrooster vinden. Vandaag hebben alle 
leerlingen een brief meegekregen met daarop de 
gymdagen en -tijden.  
 
Afgelopen dinsdag hebben alle leerlingen de 
volgende formulieren mee naar huis gekregen:  
* toestemmingsformulier voor buitenschoolse  
   activiteiten 
* informatie over het overblijven 
* een medicijnverklaring 
* de jaarkalender  
 
Wilt u de formulieren invullen (de 
medicijnverklaring uiteraard alleen als uw kind 
medicijnen gebruikt) en ze uiterlijk volgende 
week inleveren? 
 
 
WILT U ERAAN DENKEN OM HET RAPPORT VAN 
UW KIND IN TE LEVEREN? ALVAST BEDANKT! 
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