Voor de maand
februari 2019

Maandbrief
Agenda
Vr. 01-02
Di. 05-02
Woe. 06-02
Do. 07-02
Ma. 11-02
Do. 14-02
Vr. 15-02
Ma. 18-02
Woe. 20-02

Techniekmiddag BB1 en BB2
Koffiemiddag om 13.15 uur en kijkmiddag om 14.15 uur; voor alle ouders
Open dag op de Tandem!
Techniekmiddag voor de groepen MB2 t/m MB5
De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis
Kunstles voor de groepen van OB1 juf Francisca/Karin en OB2 juf Patricia
Techniekmiddag OB1, OB2 en MB1
Rapportgesprekken met ouders
Rapportgesprekken met de ouders van de leerlingen van OB2 juf Patricia

Ma. 25-02 t/m vrij. 08-03 voorjaarsvakantie!

Koffiemiddag en kijkmiddag op school
Aanstaande dinsdag is er weer kijk- en
koffiemiddag op school. U bent vanaf 13.15 uur
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.
Daarna kunt u om 14.15 uur een kijkje in de klas
van uw kind nemen. Tijdens de kijkmiddag liggen
er werkjes klaar en de kinderen vinden het altijd
prachtig om dit aan u te laten zien.
Kom dus allemaal op 5 februari a.s. naar school!
Woensdag 6 februari open dag op de Tandem!

Wij nodigen iedereen van harte uit om de lessen
op de Tandem mee te maken!
Wij hopen op veel mensen in de school en in de
groepen!

Dit jaar hebben wij mensen van de Gemeente
uitgenodigd die alles weten over subsidies die u
voor uw gezin kunt krijgen.
Er zijn veel potjes die onbenut blijven, omdat wij
en u het bestaan er niet van weten.
Tijdens de open dag staan er mensen van de
Gemeente bij een tafel in de aula van de school.
Loopt u eens langs bij deze mensen om u te laten
informeren. Er bestaan namelijk niet alleen
regelingen voor sport en cultuur, maar ook voor
bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) krijgen van een
fiets voor een kind. Wie weet ontdekt u financiële
ondersteuning waarvan u het bestaan niet wist
en wordt u hiermee enorm geholpen!
Techniekmiddagen; uw hulp wordt gevraagd….
Er zijn weer 3 techniekmiddagen georganiseerd.
De kinderen gaan werken met de lessen uit de
zgn. Techniektorens. Dinsdag hebben alle
leerlingen een brief meegekregen waarop u aan
kunt geven of u ons wilt helpen. Deze middagen
kunnen wij niet organiseren zonder uw hulp! In
iedere klas worden meerdere groepjes gemaakt
van 2 of 4 leerlingen om aan de slag te gaan met
een les.

In het verlengde van onze technieklessen is
het misschien leuk om uw kind aan te melden
voor onderstaande activiteit:

De techniekmiddagen zijn als volgt gepland:
Vrijdagmiddag 1 februari 12.45 – 14.15 uur:
BB1 juf Marije/meester John, BB2 meester
Peter/juf Iris
Donderdagmiddag 7 februari 12.45 – 14.15 uur:
MB2 juf Elly/Eveline, MB3 juf Celia/meester
Frans, MB4 juf Hilde/meester Frans en
MB5 juf Mariëlle

Leuke activiteit voor alle kinderen uit
Spijkenisse
In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen uit
Spijkenisse van 2 tot 12 jaar deelnemen aan
veilige, wetenschappelijke experimenten en
activiteiten zoals ‘Caleidoscoop maken’,
‘Elektrisch slijm’, ‘Ballenkanon maken’ en
‘Wetenschappelijke weetjes’. Uiteraard weer
onder begeleiding van onze speciaal
opgeleide medewerkers. Het wordt een
avontuurlijke en leerzame middag. U kunt uw
kind aanmelden via onderstaande link:
https://sksalleskids.nl/gratis-ontdekken-inde-voorjaarsvakantie

Vrijdagmiddag 15 februari 12.45 – 14.15 uur:
OB1 juf Karin/Francisca, OB2 juf Patricia en MB1
juf Edith/Sylvia
Vult u allemaal het strookje in?? U kunt zich voor
meerdere middagen aanmelden.
Als u de brief niet (meer) heeft dan kunt u zich
natuurlijk ook altijd bij de leerkracht aanmelden
of via de mail:
infotandem@prokind-scholengroep.nl
Rapporten en rapportgesprekken
Meldt u aan voor het rapportgesprek op 18-02
Aanstaande maandag krijgen alle leerlingen een
uitnodiging voor het rapportgesprek mee naar
huis. Wij hopen altijd dat alle ouders komen,
omdat wij het belangrijk vinden om u te
informeren over de vorderingen die uw kind
maakt op school. U kunt op het strookje
onderaan de brief aangeven welke tijd u het
beste uitkomt.
Door omstandigheden zullen de
rapportgesprekken van OB2 juf Patricia
plaatsvinden op woensdag 20 februari.

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse

Uitnodiging

Op woensdag 6 februari nodigen wij alle ouders,
verzorgers, familie en vrienden van onze leerlingen uit om
een dagje mee te lopen in de klas.
Leuk als u allemaal komt meekijken en -helpen!
Een uurtje in de groep is prima, maar
de hele ochtend mag natuurlijk ook.
Tijdens de open dag zijn er mensen van de Gemeente bij
ons op school die u van alles kunnen vertellen over het
krijgen van subsidies voor uw gezin.
Wij zien u graag allemaal op woensdag 6 februari!

