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Kalender juli 2022 
01-7 Tandem Talentenjacht 
04-7 Schoolreis groep 5 en 6 
05-7 Beachvolleybal/airbadminton (7 en 8) 
06-7 19.00 OR en MR 
07-7 Beachvolleybal/airbadminton (5 en 6)  
08-7 10.15 Ouderbedankochtend 
11-7 13.00 Doorschuifmiddag 
11-7 19.00 Musical groep 8 
  
Tandem Talentenjacht op vrijdag 1 juli  
Op vrijdag 1 juli a.s. wordt van 12.15 uur 
tot 13.45 uur de jaarlijkse talentenjacht 
van De Tandem op het schoolplein 
georganiseerd door de ouderraad. 
Bij droog weer zal de talentenjacht op het 
schoolplein zijn. Dan is iedereen 
uitgenodigd om te komen kijken. Wanneer 
blijkt dat het slecht weer zal worden, zijn 
we genoodzaakt om de talentenjacht in de 
hal van de school te houden. Helaas is er 
dan geen gelegenheid voor (groot)ouders, 
opa’s en oma’s en buurtgenoten om te 
komen kijken. We hopen dus op mooi 
weer!  
 
Schoolreis groep 5 en 6 op 4 juli 
Op maandag 4 juli a.s. gaan de groepen 5 
en 6 op schoolreis naar attractiepark 
Slagharen. Meer informatie ontvangt u van 
de leerkrachten. 
 
Beachclinics Marktplein op 5 en 7 juli 
Op het Marktplein voor café Nielz komt 
tijdelijk een groot beachveld te liggen. Op 
dinsdag 5 juli krijgen de groepen 7 en 8 
hier beachclinics. Op donderdag 7 juli 
gaan de groepen 5 en 6 hier naartoe.  
 
Ouderbedankochtend 
Op vrijdagmorgen 8 juli a.s. vanaf 10.15 
uur nodigen wij (groot)ouders en andere 
vrijwilligers uit om samen een kop koffie 
met een lekkernij te nuttigen. D.m.v. deze 
ochtend wil De Tandem laten blijken 
hoezeer zij de steun van deze 
(groot)ouders en vrijwilligers waardeert. 
Vanaf 10.45 uur kunt u dan eventueel 
kijken naar de musical van groep 8. 
 
 
 

Indien u niet in de gelegenheid bent deze 
ochtend te bezoeken, willen wij toch onze 
waardering en dank uitspreken voor uw 
hulp gedurende het afgelopen schooljaar. 
 
Doorschuifmiddag OPOA-breed 
Op maandagmiddag 11 juli van 13.00-
14.00 uur is er de “doorschuifmiddag”. De 
leerlingen en de leerkrachten gaan dan 
naar het klaslokaal waar zij na de 
zomervakantie komen te zitten. 
Ook bijna 4-jarigen en nieuwe leerlingen 
van andere scholen worden voor dit 
wisselmoment uitgenodigd. De groepen 8 
mogen zich vanaf 11.45 uur thuis 
voorbereiden op de musical van die 
avond. (Als dit voor ouders een probleem 
is, zorgt de school voor een oplossing. 
Ouders van leerlingen uit groep 8 kunnen 
dit melden bij de groepsleerkracht(en). 
 
Vossenjacht op donderdag 14 juli 2022 
Op donderdag 14 juli a.s. is het de laatste 
dag van dit schooljaar. Traditiegetrouw gaan 
we die dag een vossenjacht houden voor de 
groepen 1 t/m 7, want groep 8 is die dag al 
vrij. De vossenjacht begint om 10.50 uur en 
duurt tot ongeveer 12.15 uur. Voor deze 
vossenjacht willen we graag weer uw hulp 
inroepen. Inmiddels heeft u hierover een 
Social Schools-bericht ontvangen. Voor 
vragen kunt u zich richten tot juf Iris en/of juf 
Katja. 
 
Programma laatste schooldag 14 juli 
In de ochtend van donderdag 11 juli a.s. is 
er voor de leerlingen een gezellig 
programma in de eigen groep. Vanaf 
10.50 uur start de traditionele vossenjacht.  
Na de vossenjacht gaan we picknicken op 
het plein en/of het veld. Het zou handig 
zijn als de leerlingen dekens of 
handdoeken meenemen om op te zitten. 
(Bij slecht weer picknicken we in het eigen 
lokaal.) 
Na een koele versnapering gaan alle 
leerlingen weer naar hun eigen groep om 
het schooljaar met hun juf en/of meneer af 
te sluiten. Om 14.00 uur start voor alle 
leerlingen de zomervakantie 2022. 
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Afscheid groep 8 leerlingen 
Het Tandemteam wenst alle leerlingen van 
groep 8 veel succes en plezier op hun 
nieuwe school. We hopen hen komend 
schooljaar nog eens te zien en te horen 
hoe het gaat op de nieuwe school.  
 
Bijna hele komende schooljaar 
Schoolfruit!! 
Met trots kunnen wij u melden dat wij voor 
het komende schooljaar weer zijn ingeloot 
voor het EU-schoolfruitprogramma. Dit 
betekent dat er vanaf 5 september a.s. tot 
en met 10 februari 2023 weer wekelijks 
drie stuks fruit per leerling kan worden 
uitgedeeld (op de woensdag t/m vrijdag). 
Vanwege een eenmalige toegekende 
subsidie kunnen wij het wekelijkse 
schoolfruit grotendeels verlengen. Dat 
betekent dat de leerlingen van De Tandem 
in het komende schooljaar bijna wekelijks 
drie keer per week gezond kunnen 
‘snoepen’.   
 
Vakanties en studiedagen 2022/2023 
Hierbij nogmaals de vakantieplanning, 
aangevuld met de studiedagen, voor het 
komende schooljaar.  
Op maandag 29 augustus a.s. heeft het 
team een studiedag. De eerste schooldag 
van 2022/2023 is dus op dinsdag 30 
augustus 2022. 
 
Herfstvakantie: 17-10-22 t/m 21-10-22 
Kerstvakantie: 23 december vanaf 12.30 
uur; vervolgens 26-12-22 t/m 09-01-23 tot 
10.30 uur* 
 
* vanwege schoonmaakwerkzaamheden in de 
Kerstvakantie, moeten de lokalen eerst worden 
ingeruimd. 
 
Voorjaarsvakantie: 27-02-23 t/m 03-03-23 
Goede vrijdag: 07-04-2023 
Tweede Paasdag: 10-04-2023 
Meivakantie (incl. Koningsdag): 
24-04-23 t/m 05-05-23 
Hemelvaart: 18-05-23 t/m 19-05-23 
2e Pinksterdag: 29-05-23 
Zomervakantie: 21-07-23 t/m 01-09-23 
 
 
 
 

Studiedagen: 
maandag 29 augustus 2022 
maandag 31 oktober 2022 
donderdag 16 februari 2023 
vrijdag 17 maart 2023 
woensdag 17 mei 2023 
 
Schoolgids 2022/2023  
Na de zomervakantie is onze nieuwe 
schoolgids weer op onze website te 
vinden. Ook op 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/a
lmelo/6534/de-tandem/ kunt u dan weer 
diverse zaken over onze school vinden. 
  
Jaarrooster 2022/2023 
In het verleden ontvingen ouders van ons 
een jaarrooster. Met ingang van komend 
schooljaar verwijzen wij u graag door naar 
de agenda in de Social Schools-app.  
Uiteraard ontvangt u van ons maandelijks 
weer de Fietsbellen (nieuwsbrief) met de 
belangrijkste zaken voor de komende 
maand. 
 
Rapporten 
De rapporten van de leerlingen mogen in 
het nieuwe schooljaar bij de nieuwe 
leerkracht worden ingeleverd. 
 
Schoolfoto’s zijn binnen! 
Op donderdag 30 juni zijn de persoonlijke 
inloggegevens van de schoolfoto’s 
uitgedeeld. Via 
www.backpositief.nl/bestellen kunnen de 
foto’s het hele jaar door besteld worden. 
Als u dit echter vóór 7 juli 2022 doet, 
ontvangt u een korting van 10%.  
 
Nieuws van OuderRaad 
Hoera! Wat hebben wij een ontzettend 
leuk jaar gehad! En wat zijn we blij dat we 
weer zoveel leuke dingen hebben kunnen 
en mogen organiseren voor alle leerlingen! 
Soms met nog wat aanpassingen, maar 
met name in de afgelopen periode, 
konden we weer als vanouds genieten met 
elkaar. 
 
 
 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/almelo/6534/de-tandem/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/almelo/6534/de-tandem/
http://www.backpositief.nl/bestellen
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De hoogtepunten van dit jaar waren toch 
wel weer het Sinterklaasfeest, de 
Tandemdisco, de Koningsspelen en de 
Sponsorloop. Vooral die laatste activiteit 
was echt geweldig leuk! Wat hebben de 
leerlingen zich letterlijk en figuurlijk in het 
zweet gewerkt. Het was een prachtig 
mooie, ietwat hete, dag. Maar dat hield 
niemand tegen om hun stinkende best te 
doen om zoveel mogelijk rondjes te lopen. 
En wat waren het er veel! We zijn nog 
steeds supertrots op het prachtige 
ingezamelde bedrag.  
Een deel hiervan zal deze week worden 
gedoneerd aan het, door de leerlingen van 
te voren bepaalde, goede doel; Kika. We 
hebben medewerkers van deze stichting 
bereid gevonden om op school de cheque 
in ontvangst te nemen. Hoe leuk is dat?!  
 
Het andere deel komt ten goede aan de 
school. Hiervan zijn onder andere een 
deel van de schoolreisjes betaald. Want 
helaas hebben wij ook te maken met de 
gestegen prijzen…  
Komend schooljaar hopen wij weer met 
net zoveel enthousiasme en plezier allerlei 
leuke activiteiten te organiseren. Denk 
hierbij aan de Tandemlunch, het 
Sinterklaasfeest, de Talentenjacht en nog 
veel meer. De OR organiseert, en helpt bij, 
heel veel activiteiten op school. En dit gaat 

verder dan alleen ranja maken      . 

 
Volgende week nemen we afscheid van 
onze voorzitter, haar jongste kind gaat 
onze school verlaten richting het VO. Wij 
zullen op passende wijze afscheid van 
haar nemen. 
Tot slot wensen wij team, leerlingen en 
ouders alvast een fijne vakantie en tot 
volgend schooljaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fijne zomervakantie! 
Hoewel het nog even duurt, wenst het 
TandemTeam alle leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) alvast een zonnige 
en prettige zomervakantie toe! 
We zien elkaar weer op dinsdag 30 
augustus 2022. 
 
 
Wij wensen alle schoolverlaters heel veel 
plezier op hun nieuwe school. Wij hopen 
dat zij een fijne tijd hebben gehad op De 
Tandem.  
 
Met vriendelijke groet, het Tandemteam. 


