
 

Weeknummer: 6 

Weekbrief 
voor de week van 

 6 t/m 10 februari 2017 
 

Agenda 

 
Di. 07-02 

 
In de middag komt Kunstenaar in de klas bij de onderbouwgroepen van Patricia 
en Edith/Sylvia 

 

 
 

 

Komt u ook op woensdag 8 februari naar de Tandem? 

 
De ene traditie is nog niet voorbij of de volgende traditie dient zich aan op de Tandem.  
Aanstaande woensdag 8 februari tussen 8.30 en 12.15 uur is het weer tijd voor de open 
dag.  
                                              IEDER KIND ZIJN EIGEN BEGELEIDER 
Daar hebben de ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms de afgelopen 3 jaar voor gezorgd.  
Meester Ed wil opnieuw de weddenschap aan. Als we het halen, dan trakteert hij de 
kinderen op iets lekkers. Dus als er 130 gasten komen, (natuurlijk houdt hij dat precies bij) 
dan hebben de kinderen de weddenschap gewonnen. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Dus KOM OP! Ook buurmannen, buurvrouwen, volwassen neven, nichten, vrienden, 
vriendinnen tellen mee.  
Als u er bent, gaat u bij uw kind zitten en begeleidt hem of haar. Het kan ook zijn, dat het 
kind u uitlegt hoe het tegenwoordig op school gaat. Als een kind geen begeleiding heeft, dan 
kunt u natuurlijk ook naast dat kind gaan zitten. 
 
Trots op een leerling 
Natuurlijk zijn wij vaker trots op onze leerlingen. We hebben net de screening achter de rug. 
De kinderen hebben hard gewerkt en goede resultaten behaald. Soms is het toch anders. 
Dan zijn we eigenlijk extra trots op een kind. 
Dat is nu het geval. Jasmijn Fiering, een leerling uit groep MB2, is toegetreden tot de 
patiëntenraad van het Sophia Kinderziekenhuis. Zij praat daar mee over zaken die belangrijk 
zijn voor de patiënten.   
Op onze school vinden wij het belangrijk dat de kinderen meedoen in de maatschappij. Dat 
zij de wereld om zich heen begrijpen. Jasmijn heeft daar nu een reuze stap in gemaakt. We 
wensen haar veel succes!! 
 
 

 
 

 

 

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse 


