
 

Weeknummer: 22 en 23 

Week-agenda voor de week van 
maandag 27 mei t/m  

vrijdag 7 juni 2019 
 
 

Di. 28-05 Schoolreisje 

Do. 30-05 Hemelvaartsdag; alle leerlingen zijn vrij 

Vr. 31-05 Vrije dag 

Vr. 07-06 Hoofdluiscontrole 

 
Schoolreisje 
Aanstaande dinsdag gaan we met de leerlingen op 
schoolreis. De leerlingen van de eindbouw-groepen van 
de juffen Maxine, Els en meester Wim moeten op die dag  
gewoon naar school! 
 
Let op: dinsdag 28 mei staakt het openbaar vervoer in 
onze regio. Leerlingen die met het OV naar school komen 
moeten dus op een andere manier naar school worden 
gebracht. Houd wel rekening met extra drukte op de weg, 
dus vertrek op tijd van huis. 
 
Naar Drievliet gaan de volgende groepen: 
De onderbouwgroepen 1 en 2 van juf Francisca/Karin en van juf Patricia  én de middenbouwgroep 1 
van juf Edith/Sylvia. 
 
Informatie voor de OB groepen en MB1 (Drievliet): 

 De kinderen moeten zoals altijd om 8.30 uur op school zijn. 

 De bussen naar Drievliet vertrekken om 9.15 uur. De ouders kunnen eventueel vanaf 8.30 uur  
     een kopje koffie of thee in de aula drinken. 
●  Wat moeten de kinderen meenemen:  
- een tas met een lunchpakket, drinken en een tussendoortje.  
- Verder moet uw kind goede wandelschoenen aantrekken (geen slippers) en evt. regenkleding 

meenemen. 
- De leerlingen van de onderbouwgroepen mogen geen zakgeld meenemen.  
- De kinderen mogen hun telefoon meenemen maar dit is geheel op eigen risico! Voor het 

kwijtraken of kapot gaan van de telefoon kunnen wij geen verantwoording nemen.  
●  Wij verwachten dat de bus vanuit Drievliet tussen 16.45 en 17.00 uur terug is op school.  
 
Door de staking van het OV kan het een stuk drukker op de weg zijn, waardoor de bus evt. later terug 
is op school. Wij houden u op de hoogte middels Facebook. Oók als u zelf geen Facebook heeft, dan 
kunt u toch kijken op de Facebookpagina van SBO de Tandem. 
 



 
 
 
 
 
 
Naar Duinrell gaan de volgende groepen: 
De middenbouwgroepen 2 t/m 5 van juf Elly/Eveline, juf Celia/meester Frans, juf Hilde/meester Frans 
en de bovenbouwgroepen 1 en 2 van juf Iris/Meester Peter en van juf Marije/meester John/Ed. 
  
 Informatie voor MB 2 t/m 5 en BB 1 en 2 (Duinrell) 

 De kinderen moeten zoals altijd om 8.30 uur op school zijn. 

 De bussen naar Duinrell vertrekken om 9.00 uur. De ouders kunnen eventueel vanaf 8.30 uur  
     een kopje koffie of thee in de aula drinken. 

 Wat moeten de kinderen meenemen:  
- een tas met een lunchpakket, drinken en een tussendoortje.  
- Verder moet uw kind goede wandelschoenen aantrekken (geen slippers) en evt. regenkleding 

meenemen. 
- De leerlingen van de middenbouw- en van de bovenbouwgroepen mogen maximaal  

€ 5,00 zakgeld meenemen. 
- De kinderen mogen hun telefoon meenemen maar dit is geheel op eigen risico! Voor het 

kwijtraken of kapot gaan van de telefoon kunnen wij geen verantwoording nemen.  
●   Wij verwachten dat de bussen vanuit Duinrell tussen 17.00 en 17.15 uur terug zijn op school. 
 
Door de staking van het OV kan het een stuk drukker op de weg zijn, waardoor de bussen misschien 
later terug zijn op school. Wij houden u op de hoogte middels Facebook. Oók als u zelf geen 
Facebook heeft, dan kunt u toch kijken op de Facebookpagina van SBO de Tandem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse 


