
 

 

Maandbrief 
Voor de maanden 
Juli, augustus en  
september 2019 

 
                  Agenda 

Ma. 15-07 Musicalavond voor de ouders van de leerlingen van de eindbouwgroepen 

 
Di. 16-07 

Afscheidsdag meesters en juffen van de groepen OB1 juf Francisca/Karin en 
van OB2 juf Patricia 

Woe. 17-07 Laatste schooldag van dit schooljaar 

 
Do. 18-07 t/m vr. 30-08 Zomervakantie 
 

Ma. 02-09 Eerste schooldag van het schooljaar 2019/2020 

Di. 03-09 Sport -en spelletjesochtend voor alle leerlingen op de Tandem 

 
Di. 10-09 

Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij! 
Let op: dit is de dinsdag in de tweede week! 

Do. 19-09 Kennismakingsavond op school voor alle ouders om 19.15 uur. 

 
 
Einde schooljaar 
Het einde van het schooljaar komt nu heel snel 
dichtbij. Volgende week gaan de kinderen nog 
tot en met woensdag naar school en dan zit het 
erop; de zomervakantie begint! 
 
Vandaag is de afscheidsdag voor de meesters en 
juffen voor de middenbouw-, bovenbouw-, en 
eindbouwgroepen. De meesters en juffen 
worden weer heel erg verwend!  
Met een lach en een traan nemen wij aan-
staande dinsdag afscheid van de schoolverlaters. 
Fijn en goed dat ze de volgende stap gaan 
maken, maar afscheid nemen is altijd lastig! 
 
In de laatste week van de zomervakantie zult u 
de jaarkalender per mail ontvangen en daarna 
is deze ook op onze site te vinden. Ook de 
gymtijden van de verschillende groepen kunt u 
aan het einde van de vakantie op de site 
vinden.  

 
De brieven met de gymtijden en de jaarkalender 
op papier krijgen de kinderen aan het begin van 
het nieuwe schooljaar ook mee naar huis. 
 
Natuurlijk heten wij de nieuwe leerlingen en hun 
ouders alvast van harte welkom op onze school! 
Ook u wordt in de laatste week van het 
schooljaar geïnformeerd over de activiteiten van 
het volgende schooljaar. 
 
Afscheid van meester 
Frans 
Na de zomervakantie 
zal meester Frans met 
pensioen gaan.  
Per volgend schooljaar zal hij dus niet meer 
werkzaam zijn op de Tandem. 
Wij bedanken meester Frans voor zijn inzet en 
wensen hem een heel fijne tijd met zijn vrouw, 
kinderen en kleindochter. Geniet ervan Frans! 
 



 

 
 
 
De app “Social Schools” 
Volgend schooljaar zullen wij met de klassenapp 
“Social Schools” gaan werken. Alle 
ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het 
schooljaar via de mail een verzoek om een 
account aan te maken voor deze app. Via deze 
app houden wij u op de hoogte van het reilen en 
zeilen op school. De jaaragenda is hierop te 
vinden en u zult herinneringen ontvangen van de 
activiteiten c.q. studiedagen en vakanties. De 
meesters en juffen zullen een aantal keer per 
week een foto of een stukje tekst plaatsen op 
deze app. Er zal geen Weekbrief meer gemaakt 
worden; alle informatie verloopt via Social 
Schools. 
DAAROM IS HET HEEL BELANGRIJK DAT UW 
MAILADRES BEKEND IS BIJ DE ADMINISTRATIE! 
Als u deze weekbrief niet per mail, maar op 
papier ontvangt, dan is uw mailadres niet 
bekend bij ons. Dringend verzoeken wij u om uw 
mailadres aan ons door te geven via: 
infotandem@prokind-scholengroep.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sport-/spelletjesochtend  
Zoals ieder jaar organiseren wij op de eerste 
dinsdag van het nieuwe schooljaar een 
spelletjesochtend. Wij zijn voor die ochtend op 
zoek naar ouders die ons willen helpen. Als u het 
leuk vindt om op dinsdag 3 september een 
ochtend te helpen dan kunt u zich aanmelden via 
het mailadres:  
j.whelan@prokind-scholengroep.nl.  
Wilt u in de mail duidelijk aangeven wat de naam 
van uw kind is en de naam van de juf of meester 
bij wie hij/zij volgend jaar in de groep zit 
vermelden? Alvast bedankt voor uw hulp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SBO de Tandem is een school voor speciaal basisonderwijs in Spijkenisse 
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