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Kalender mei 2022 
02-5 t/m 06-5 meivakantie 
11-5 19.00 uur OR-vergadering 
12-5 Yu man-race (obstacle run)  
12-5 Techniekochtend groep 8 
13-5 Kreatief Centrum groepen 7   
19-5 12.30 uur Sponsorloop De Tandem 
24-5 schoolfotograaf 
24-5 14.30-16.00 gratis workshop  
         Amateurkunst (groep 6 en 7) 
25-5 Studiedag team; alle leerlingen vrij  
26-5 Hemelvaartsdag: alle leerlingen vrij  
27-5 vrij; alle leerlingen vrij 
30-5 start cito Eindtoetsen gr 1 t/m 7 
31-5 14.30-16.00 gratis workshop  
        Amateurkunst (groep 6 en 7) 
 
Nieuw logo voor De Tandem 
Na 25 jaar vinden we het tijd dat ons logo 
werd gemoderniseerd. Op maandag 9 mei 
hebben de oudste (Isabel) en de jongste 
(Ben) leerling van de school ons nieuwe 
logo onthuld.  

 

Onze leerlingen zijn dik tevreden over 
De Tandem, een 8,5 krijgen wij!!! 
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid 
middels het 
leerlingentevredenheidsonderzoek van 
Scholen op de kaart. Met het gemiddelde 
'rapportcijfer' van 8,5 tijdens de afname in 
april 2022, zijn wij zeer tevreden. 
 

 

 

Yu man-obstacle race op 12 mei a.s.  
Op donderdag 12 mei a.s. staat er voor 
elke groep een uitdagende en sportieve 
opdracht klaar achter de school. In de 
bijlage leest u hier meer over. Makkelijk 
zittende en/of sportieve kleding is deze 
dag wel handig! 
 
Bezoek Kreatief Centrum groepen 7 
Op vrijdag 13 mei a.s. gaan alle leerlingen 
van groep 7 op de fiets naar het Kreatief 
Centrum. Onder begeleiding van een 
kunstenaar wordt er gewerkt aan een 
creatief ontwerp. 
 
Sponsorloop De Tandem 19 mei 2022 
Op 19 mei a.s. organiseert de ouderraad 
in samenwerking met het team een 
sponsorloop. Uw kind heeft deze week de 
sponsorlijst meegekregen. Wij hopen dat 
de leerlingen veel sponsoren kunnen 
vinden. In overleg met de leerlingenraad, 
is dit keer gekozen voor ‘stichting Kika’. 
Ook zal er een klein deel besteed worden 
aan de extra kosten voor de bussen van  
de schoolreizen.  
Uiterlijk 7 juni a.s. moet het geld en de 
sponsorlijst in een gesloten envelop/zakje 
voorzien van de naam en groep zijn 
ingeleverd bij de groepsleerkracht. 
Ouders/verzorgers zijn op 19 mei a.s. van 
harte welkom tussen 12.30 en 13.30 uur 
om onze leerlingen aan te moedigen.  
Ook zoeken we nog ouders om deze 
middag te helpen! Hiervoor volgt een apart 
bericht via social schools. 
 
Schoolfotograaf op 24 mei 2022  
Op dinsdag 24 mei a.s. komt 
de schoolfotograaf. Er worden 
zowel groepsfoto’s als 
portretten (individueel en 
broertje(s)/zusje(s)) gemaakt. 
Let op: Het gaat alleen om de 
schoolgaande broertjes-
zusjes. Graag melden we u 
dat de achtergrond deze keer 
‘Vintage’ is (zie foto). Wellicht 
handig te weten i.v.m. het 
uitkiezen van de kleding.  
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Gratis workshop Amateurkunst voor 
leerlingen uit groep 6 en 7  
Op dinsdagmiddag 24 en dinsdagmiddag  
31 mei kunnen twee groepen (met 
leerlingen uit groep 6 en 7) van 15 
leerlingen tussen 14.30 en 16.00 uur op 
De Tandem, meedoen aan een gratis 
workshop ‘kunst op de basisschool’. 
Onder begeleiding van een kunstenaar 
worden kunstwerken gemaakt die in de 
Almelose bieb worden geëxposeerd. 
Leerlingen kunnen zich opgeven via de 
brief die zij nog ontvangen! 
 
Studiedag op 25 mei 2022 
Op woensdag 25 mei a.s. heeft het team 
een studiedag. De onderwerpen die hier 
aan bod komen zijn o.a.: het 
werkverdelingsplan 2022/2023 en aan-
passingen rekenmethode Pluspunt. Alle 
leerlingen zijn op deze dag vrij. 
 
Gespreksfunctie aangepast in Social 
Schools 
Met ingang van mei 2022 is de 
gespreksfunctie in social schools 
aangepast en verbeterd. Klik hier voor  
meer info: socialschools.nl  
 
EU-Schoolfruit gestopt, nu eigen fruit 
mee? 
Voor de meivakantie hebben we dit 
schooljaar voor de laatste keer drie stuks 
fruit ontvangen. We hopen dat de 
leerlingen vanaf nu ook zelf dagelijks een 
stuk fruit mee naar school mogen nemen! 
Inmiddels hebben we ons weer 
ingeschreven voor het EU-schoolfruit van 
komend schooljaar. Hopelijk worden we 
weer ingeloot. 
 
Aanmelden driejarigen! 
In verband met de planning voor 
schooljaar 2022/2023 is het voor ons 
prettig om inzichtelijk te krijgen, welke 
jonge broertjes en zusjes wij kunnen 
verwelkomen in de loop van het nieuwe 
schooljaar. Heeft u dus een kind thuis dat 
volgend (school)jaar 4 jaar wordt, dan 
nodigen wij u uit om even langs te komen 
voor een intake. Ook andere  
geïnteresseerde ouders zijn van harte 
welkom op De Tandem.  

Lege batterijen? Lever ze in! 
Sinds enkele jaren staat er in de hal een 
inzamelton voor lege batterijen. Voor elke 
kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt 
de school en klein geldbedrag. Dit bedrag 
besteden we volledig aan onze leerlingen. 
Goed dus voor de school én voor het 
milieu. Lever dus snel je lege baterijen in! 
Onlangs is er een bedrag van €55,00 
ontvangen. Dit bedrag is overgemaakt aan 
de OR als aanvulling op de schoolreizen 
en -kampen. 
 
Schoolreizen en schoolkamp gepland 
Hierbij nogmaals de data en 
bestemmingen voor de schoolkampen en 
schoolreizen: 
 
groep 1 t/m 4 (maandag 20 juni 2022) 
Boerderij Flierefluiter in Raalte 
 
groep 5 en 6 (maandag 4 juli 2022) 
Attractiepark Slagharen 
 
groep 7 (21 en 22 juni 2022) 
Camping De Belten in Rheeze 
 
groep 8 (22 t/m 24 juni 2022)  
Camping De Belten in Rheeze 
 
Vakantieplanning 2022-2023 
De eerste schooldag van 2022/2023 start 
in de week van 29 augustus 2022. 
 
Herfstvakantie: 17-10-22 t/m 21-10-22 
Kerstvakantie: 26-12-22 t/m 06-01-23 
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 
De studiedagen worden later ingepland. 
 
Met vriendelijke groet, het Tandemteam. 
 
 
 
 
 
 

https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
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Lichtpuntje 
Het nichtje van een kennis vecht tegen 
kanker. Omdat de tumortegen een 
oogzenuw drukt is Zarah blind geworden. 
Nu zijn ze erachter gekomen dat Zarah in 
het donker glow in the dark-sticks kan 
zien! 
Dus heeft u deze nog liggen en doet u er 
niets mee? Dan wil ik ze graag hebben en 
zorg ik ervoor dat ze bij Zarak komen! 
 
Alvast bedankt,  
Juf Annemieke (groep 8) 


