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Kalender december 2021 
 

 02-12 Inleveren surprises groep 5-8 
 03-12 Sinterklaasviering De Tandem 
 07-12 GGD in groep 7 en /7 

 08-12 GGD in groep 7 en /7 
23-12 Kerstviering in de groepen?? 
24-12 Leerlingen om 12.30 uur vrij 

 
Actuele kalender in Social Schools-app 
Naast de school- en groepsberichten vindt 
u in de Social Schools-app ook een 

actuele agenda met alle school- en 
groepsevenementen. 
 

Oh, kom maar eens 
kijken…...Tentoonstelling 
Sinterklaaswerkstukken 

Op woensdag en uiterlijk donderdag 2 
december a.s. kunnen de surprises tot 
uiterlijk 14.30 uur door de leerlingen uit de 
groepen 5 tot en met 8 worden 

binnengebracht. 
Bent u in quarantaine, kijk dan of een buur 
of familielid of vriendje uit de buurt de 

surprise naar school kan brengen. Zijn er 
geen mogelijkheden, neem dan contact op 
met de leerkracht om te overleggen. 

De surprises voor de kinderen in 
quarantaine worden op 3 december in de 
middag thuisgebracht door de 
leerkrachten. 
Er is geen tentoonstelling.  
 
Sinterklaas op De Tandem 
Wij zijn erg blij u te melden dat Sint en Piet 

op vrijdag 3 december a.s. ‘gewoon’ op 
school kan komen. Uiteraard zal dit met 
inachtneming van de geldende 
maatregelen zijn. 

Wij hopen op een gezellig en plezierig 
Sinterklaasfeest!  
 

Kerstviering op 23 december a.s. gaat 
niet door in de bekende vorm 
In verband met de huidige maatregelen zal 
ook dit jaar de Kerstviering niet op de 

traditionele manier worden gevierd met 
een Kerstbuffet. Zodra wij hierover een 
besluit (kunnen) nemen, laten wij u dit 

natuurlijk spoedig weten.  
 
Leerlingen vrij om 12.30 uur op  

24 december a.s. 
Alle leerlingen van De Tandem zijn op 

vrijdagmiddag 24 december a.s. om 12.30 
uur vrij. De leerlingen lunchen deze dag 
dus niet op school. 

 
Het Tandemteam dagelijks fris en fruitig 
aan het werk, helpt u mee? 

 
Hoewel wij beseffen dat we in een 24/7 
bereikbaar-maatschappij leven, willen wij 
iedere dag fris en fruitig om 8.30 uur uw 

kinderen ontvangen en goede lessen 
verzorgen. 
Om dit mogelijk te maken, willen wij u 

attenderen op de volgende afspraken: 
 
Altijd bellen voor dringende zaken tussen 

8.00 en 8.25 uur en na 14.15 uur. 
Ziekmeldingen en verslaapmeldingen altijd 
telefonisch vanaf 8.00 uur. 
 

Berichten in socialschools (SoS) worden 
door ons tot 16.30 uur gelezen en 
beantwoord.  

Duo's beantwoorden alleen op hun 
werkdagen de binnenkomende SoS- 
berichten. 

 
In basis zijn wij telefonisch op de 
werkdagen tussen 14.15 uur en 16.30 uur 
bereikbaar. Ook zolang het Corona-

technisch mag, kunt u op afspraak na 
triage met mondkapje op school komen. 
 

Kortom; in weekenden, vakanties en in de 
avonduren beantwoorden wij, in principe, 
geen berichten. Wij doen dit z.s.m. op de 

eerstvolgende werkdag. Uiterlijk binnen 
drie werkdagen. 
 
Mooi bedrag voor de 

kinderpostzegelsactie 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben dit 
jaar fantastisch geholpen met het 

verkopen van de Kinderpostzegels. Een 
dik compliment aan alle deelnemende 
leerlingen. De totale opbrengst in heel het 
land was dit jaar 8,5 miljoen euro! 

Zijn drankjes met suiker slecht voor 

mijn kind? 

Drankjes met suiker, zoals frisdrank, 
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limonade en fruitsap bevatten veel 

calorieën en verhogen de kans op 

overgewicht. Dat komt omdat het lichaam 

niet goed in staat is om calorieën uit drank 

te registreren. Met andere woorden: je 

kind eet niet minder, ondanks dat het al 

calorieën via drankjes heeft 

binnengekregen. 

Op de website van het voedingscentrum 

vind u de vragen en antwoorden omtrent 

gezonde(re) dranken. 

 
Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 
Inmiddels heeft 55% van de ouders de 

ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of 
hebben hiervoor een machtiging 
afgegeven. Helpt u ons om dit zo snel 

mogelijk op 100% te krijgen?  
De totale bijdrage is als volgt verdeeld: 
vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en 
schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is 

dat dus €45,00. 
De schoolreis-/kampbijdrage is een 
bijdrage die volledig wordt gebruikt voor 

de schoolreis van uw kind in het huidige 
schooljaar. Mocht u over onvoldoende 
financiële middelen beschikken om de 

ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd 
mogelijk om, in onderling overleg, 

bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te 
voldoen.  
 

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage zo 
snel mogelijk op IBAN rekeningnummer  
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR  De 

Tandem, onder vermelding van 
‘ouderbijdrage 2021-2022’ en de naam en 
groep van uw kind(eren). 
Tevens is het mogelijk om het schoolgeld 

automatisch te laten incasseren. Het 
machtingsformulier kunt u downloaden op 
onze website en is tevens te verkrijgen bij 

de directie.  
 
Nieuwjaar inluiden  

maandag 10 januari vanaf 13.45 uur 
We dachten enkele jaren geleden een 
mooie nieuwe traditie te zijn begonnen 
met het gezamenlijke ‘proosten’ op het 

nieuwe kalenderjaar. Helaas kan dit op 
ook het komende jaar geen doorgang 
vinden. 

 
Met vriendelijke groet, 
Het TandemTeam.   

 
 
Bijlagen 
* Uitnodiging Eerste Heilige Communie 

* Aanmelding Voorbereiding Heilig 
Vormsel  
* Pietenspektakel Sportbedrijf Almelo 

 
Activiteiten Kinderclub Avedan 
Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar die wonen 
in of rondom de wijk Schelfhorst zijn er in 

december de volgende activiteiten van 
Avedan: 
1 december Sinterklaasthema 
8 december Wetenschapsmiddag 

15 december Kerstmiddag 
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Deze activiteiten zijn van 14.30 tot 15.30 

uur in wijkcentrum De Schelf. 
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