
 

 

Maandbrief 
Voor de maand 

Juni 2019 
 

Agenda  

Ma. 10-06 2e Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij 

Di. 11-06 t/m  
vr. 21-06 

 
Screening, de kinderen maken toetsen 

Do. 20-06 Techniek-ochtend van 11.00 – 12.00 uur voor de eindbouwgroepen 

Vr. 21-06 Techniek-middag van 13.00 – 14.00 uur  voor de groepen: 
OB1 juf Francisca/Karin, OB2 juf Patricia en MB1 juf Edith/Sylvia 
Én voor BB1 juf Marije/meester John/meester Ed en BB2 meester Peter/juf Iris 

Vr. 28-06 Studiedag voor de leerkrachten; de leerlingen zijn de hele dag vrij 

Vr. 05-07 Techniek-ochtend van 11.00 – 12.00 uur voor de groepen: 
MB2 juf Elly/Eveline/Inge, MB3 juf Celia/meester Frans, MB4 juf Hilde/meester 
Frans en MB5 juf Mariëlle 

 

 

 
Screening 
Volgende week gaan wij weer 
beginnen met het screenen 
van alle leerlingen. De 
kinderen maken toetsen voor 
onder andere rekenen, lezen, spelling en 
woordenschat, zodat wij kunnen bekijken wat zij 
in de afgelopen tijd hebben geleerd en of zij 
weer naar een volgend niveau kunnen. Als 
kinderen in deze weken afwezig of te laat op 
school zijn, is dat voor het toets-proces storend. 
Wij vragen u dus om uw kind alleen thuis te 
houden als het echt, echt niet anders kan.  
De uitslag van de toetsen wordt verwerkt in het 
rapport dat de kinderen op vrijdag 5 juli mee 
naar huis krijgen. Op donderdag 11 juli  vinden 
de rapportgesprekken met de ouders plaats. 
Zoals altijd kunt u zich hiervoor opgeven via de 
brief die uw kind t.z.t. mee naar huis krijgt. 
 
 
 
 

 
Techniekmiddagen 
Binnenkort krijgen alle leerlingen weer een brief 
mee naar huis over de Techniekmiddagen. Wij 
hopen dat vele ouders zich weer aanmelden als 
hulpouder. Ook opa’s en oma’s die het leuk 
vinden om te helpen zijn van harte welkom! 
Zonder hulp kunnen wij de technieklessen niet 
geven, omdat er in 
iedere groep 
meerdere groepjes 
kinderen begeleid 
moeten worden.  
 
U HOEFT HIERVOOR 
NíÉT TECHNISCH 
AANGELEGD TE ZIJN! 
 
U kunt het strookje onderaan de brief invullen en 
inleveren op school. Natuurlijk kunt u zich ook 
per mail aanmelden. U kunt zich voor meerdere 
middagen aanmelden (graag datum vermelden). 
infotandem@prokind-scholengroep.nl 
 

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse 
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