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Op 3 mei start de meivakantie 2021!
Het team van De Tandem wenst iedereen
een hele fijne meivakantie. Op dinsdag 18
mei (!!) a.s. zien we eenieder graag weer
gezond terug op school! Op maandag 17
mei staat er voor de leerkrachten een
studiedag gepland.
Lentespelen meivakantie
In de meivakantie organiseert het
Sportbedrijf Almelo weer verschillende
sportieve activiteiten. Aanmelden kan via
www.actiefalmelo.nl .
Verbouwing Noorderborch
Het betekent, dat de leerlingen na de
meivakantie tot ongeveer de
herfstvakantie geconfronteerd kunnen
worden met andere loop- en fietsroutes.
Wij hebben als school geprobeerd een
nieuw pad te krijgen vanaf het Cruiff naar
het kleuterhek en vervolgens naar onze
eigen zij-ingang bij het grote schoolplein.
De gemeente moet hierover nog een
besluit nemen.
Normale tijden naar school
Vanaf dinsdag 18 mei verwachten wij alle
leerlingen om 8.30 uur op hun stoel in de
klas. Dit betekent, dat vanaf 8.20 uur de
deuren weer open zijn voor iedereen.
Dat alle leerlingen om 14.00 uur uit
school naar huis gaan.
Laat uw kinderen zoveel mogelijk alleen
naar school gaan. En “kiss en ride” snel
weer door!
Gymlessen blijven buiten
Omdat wij slechts twee kleedkamers ter
beschikking hebben voor twee groepen,
blijven wij tot de zomervakantie buiten
gymles geven.
Wetenschap & Tecnologie in de groep
Techniek speelt een steeds belangrijkere
rol in ons leven, maar tegelijk is er een
steeds groter gebrek aan technisch
geschoolde mensen. Bedrijven staan te
springen om technisch talent. Het is dus
van groot belang dat meer jongeren

techniek omarmen en kiezen voor een
toekomst in de techniek. Mede om deze
reden hebben 12 hightech bedrijven in
Almelo hun krachten gebundeld in Ontdek
Hightech Almelo. Vanuit dit gezamenlijke
platform doen ze er alles aan om jongeren
enthousiast te maken voor techniek én de
kansen die er liggen, met name bij de vele
hightech bedrijven in Almelo.
Een van de activiteiten is Mad Sience.
In vijf lessen van anderhalf uur krijgen
leerlingen van groep 8 een professor in de
groep en wordt het klaslokaal omgebouwd
tot een laboratorium.
De eerste les is op dinsdag 25 mei. In juni
volgen de volgende vier lessen.
Luizencontrole
Na iedere vakantie komen de ouders van
het Luizenteam in de groepen om onze
leerlingen te controleren. U zult begrijpen
dat dit in verband met de richtlijnen van
het RIVM op dit moment niet mogelijk is.
Daarom willen wij u vragen om uw
kind(eren) zelf even goed te controleren.
En ze even goed te kammen, bij voorkeur
met een luizenkam.
Alvast bedankt voor uw moeite.
Schoolfotograaf op 31 mei 2021
Op maandag 31 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 broertjeszusjes. Graag melden we
u dat de achtergrond deze
keer ‘een verroeste stalen
deur’ is (zie foto). Wellicht
handig te weten i.v.m. het
uitkiezen van de kleding.
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Schoolreizen en schoolkamp
Op dit moment is het vanwege de huidige
Corona-maatregelen lastig om te
beslissen of de schoolreizen en het
schoolkamp doorgang kan vinden.
Zodra wij hier duidelijkheid over hebben,
zullen wij u dit laten weten.
De planning en bestemming van het
schoolkamp van groep 7 en 8 zijn wel
gepland. Het doorgaan is dus nog onder
voorbehoud.
Groep 7 (21 en 22 juni 2021)
Camping De Belten in Rheeze
Groep 8 (23 t/m 25 juni 2021)
Camping De Belten in Rheeze
Jeugdfonds Almelo kan u mogelijk
ondersteunen bij het betalen van
uw schoolreis- en kampgeld
We verzoeken de ouders die het
schoolreisgeld (€30,-) nog niet hebben
overgemaakt, dit zo spoedig mogelijk te
doen. De volledige ouderbijdrage voor dit
schooljaar is vastgesteld op € 45,00 per
kind per jaar. De bijdrage is als volgt
verdeeld: vrijwillige ouderbijdrage € 15,00
en schoolreisbijdrage € 30,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een
bijdrage die volledig wordt gebruikt voor
de schoolreis van uw kind in het huidige
schooljaar. Leerlingen die na januari op
school komen, betalen alleen de
schoolreisbijdrage (€30,-).
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage op
IBAN-rekeningnummer
NL 46 RABO0125232047 t.n.v. OR De
Tandem, o.v.v. ‘ouderbijdrage 2020-2021’
en de naam en groep van uw kind(eren).

Ouderenquête De Tandem
Naast de leerlingenpeiling zijn we ook
benieuwd naar het oordeel van de ouders:
Zou u, net als 49 andere ouders al deden,
de oudertevredenheidsenquête voor ons
in willen vullen via onderstaande link?
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/ond
erzoek/8BFHNDM
Vakantieplanning 2021-2022
De eerste schooldag van 2021/2022 is op
maandag 23 augustus 2021
Herfstvakantie: 18-10-21 t/m 22-10-21
Kerstvakantie: 27-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie: 21-02-22 t/m 25-02-22
Goede vrijdag: 15-04-2022
Tweede Paasdag: 18-04-2022
Meivakantie (incl. Koningsdag)
25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart: 26-05-22 t/m 27-05-22
2e Pinksterdag: 06-06-22
Zomervakantie: 15-07-22 t/m 26-08-22
Eventuele studiedagen worden later
ingepland.
Met vriendelijke groet, het TandemTeam

Onze leerlingen zijn dik tevreden over
De Tandem, een 8,6 krijgen wij!!!
Jaarlijks peilen wij de sociale veiligheid
middels het
leerlingentevredenheidsonderzoek van
Scholen op de kaart. Met het gemiddelde
'rapportcijfer' van 8,6, tijdens de afname in
april 2021, zijn wij zeer tevreden.
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