
 

Weeknummer: 13  

Weekbrief 
voor de week van 

27 t/m 31 maart 2017  

Agenda 

Di. 28-03 Koffie ochtend ouders van 8.45 tot 9.45 uur 

Do. 30-03 Training “Rots en Water”  

 
 
Koffie ochtend 
Aanstaande dinsdag  wordt er voor de ouders 
weer een koffie ochtend gehouden. U bent vanaf 
8.45 uur van harte welkom in de 
leerkrachtenkamer om met andere ouders en/of  
met de psychologe van De 
Tandem van gedachten te 
wisselen over onderwerpen die 
op dat moment bij u (of in uw 
gezin) spelen. 
 
Betalen schoolreisgeld 
Inmiddels zijn de bussen voor het schoolreisje op 
19 mei geboekt en zijn de entree kaartjes 
besteld. Volgens de traditie houden we nog even 
geheim waar we met de kinderen naartoe gaan. 
De week voor vertrek wordt dit aan de kinderen 
verteld. We hebben al veel geld voor het 
schoolreisje binnen van de ouders maar nog niet 
alles! Het is belangrijk dat dit geld voldaan 
wordt, zodat wij voldoende geld hebben om het 
schoolreisje te kunnen betalen. 
 
Vervangers in het onderwijs 
Op dit moment is juf Francisca al een tijdje niet 
op school. Zij vindt het echt verschrikkelijk maar 
dat helpt niet. 
De groep wordt opgevangen door juf Anneke, juf 
Sakoentala, juf Karin en juf Francis. 
We proberen zoveel mogelijk dezelfde juffen 
voor de groep te krijgen. Op maandag betekent 
dit dat juf Sakoentala en juf Anneke de groep 
begeleiden. Op dinsdag probeert juf Karin extra 
te komen werken. Zij werkt dan samen met juf 
Anneke.  
 

 
Als juf Karin niet extra kan komen werken, dan 
gaan juf Sakoentala en juf Anneke na de maandag 
nog een dag samen door. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag is het  zoals het normaal 
was. Juf Karin met juf Francis of juf Anneke. 
U ziet dat het een hele puzzel is. De reden voor 
dit ingewikkelde verhaal zit hem in het feit dat er 
geen invallers zijn die ingezet kunnen worden. 
Ik ben de leerkrachten en de assistenten erg 
dankbaar dat zij die extra inspanning willen doen 
voor de kinderen en de collega's. 
Daarnaast wensen wij juf Francisca beterschap en 
hopen haar snel weer te zien. 
 
Grote rekendag 
Op Facebook heeft u natuurlijk die leuke foto's 
gezien van de Grote rekendag. We hebben allerlei 
leuke activiteiten gedaan die met rekenen te 
maken hebben. Met de Grote rekendag laat de 
Tandem zien dat rekenen een belangrijk vak is op 
onze school. Dit betekent niet dat rekenen, net 
zoals vroeger, alleen met een boekje en een 
schriftje gebeurt. We gebruiken op onze school 
heel veel materialen om het rekenen duidelijk  en 
leuk te maken voor de kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Tandem Vooruit 
Zoals de meesten van u weten is er voor de  
Tandem een zogenaamde “steunstichting” 
opgericht; de Stichting Tandem Vooruit. 
Deze stichting is actief bezig om : 
1. Extra geld voor de kinderen van de Tandem 
binnen te krijgen en 
2. bedrijfsbezoeken te regelen. 
 
De projecten die al gerealiseerd zijn door de 
stichting zijn: een klimrek op het 
onderbouwplein, fruit op school en een 
weerbaarheidstraining voor de oudste meisjes.  
Op dit moment hebben de meisjes 5 trainingen 
gehad. We hopen dat ze hiermee weer een 
stukje geholpen worden in hun weerbaarheid.  
Een nieuw project waarvoor geld wordt vergaard 
is “techniek”. Wij willen op school actief met dit 
vak aan het werk gaan.  
 
Verder loopt er een aanvraag bij de Shell voor 
een bedrijfsbezoek. Het zou natuurlijk erg leuk 
zijn voor de oudere leerlingen om een bezoek 
aan Pernis te brengen en eens in het “echt” te 
zien hoe het eraan toegaat op een olie 
raffinaderij. 
 
Wij hebben nog een vraag aan u: 
Als u bij een bedrijf werkt (of contacten heeft 
met een bedrijf) die onze school zou willen 
sponsoren dan houden wij ons natuurlijk 
aanbevolen!  Wij kunnen reclame maken op 
Facebook, via de Weekbrief of op de website. 
Ook kunt u, als u hierin interesse heeft, zelf 
actief meedoen aan het werk van de stichting. 
Hoe meer ouders er meedoen en meedenken, 
hoe meer er door de stichting voor de kinderen 
geregeld kan worden. Mocht u hierover ideeën 
hebben dan horen wij dit graag van u.  
infotandem@prokind-scholengroep.nl 
 
 
 

 
 
Voetballen op het schoolplein 
We staan er eigenlijk niet bij stil. De kinderen van 
de middenbouw en eindbouw voetballen in de 
pauze op het schoolplein. Soms gaat dat heel 
goed en soms ook minder, maar er wordt altijd 
fanatiek gevoetbald. De kinderen beleven er heel 
veel plezier aan (vooral als zij winnen). 
Nu waren er deze week mensen van andere SBO 
scholen op bezoek. Zij keken hun ogen uit toen er 
in de pauze op verschillende pleinen rondom de 
Tandem werd gevoetbald. Bij hun scholen werd 
dat niet meer toegestaan. Dat compliment, want 
zo voelt dat voor ons en onze kinderen, heb ik 
namens ons allemaal in ontvangst genomen. 
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