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Kalender februari 2023 
06-02 Voorstelling groep 1/2  
           Loet viert feest! 
06-02 Techniekles groep 7  
11-02 Almelose Voorleeswedstrijd 2023 
          in de Almelose Bieb (Meike)           
13-02 Techniekles groep 7 
13-02 19.00 uur opening  
           Gesprekkenplanning Social 
Schools 
16-02 Studiedag team: alle leerlingen vrij 
20-02 Rapport mee 
20 t/m 24-02 Oudergesprekken 
21-02 Gezinsavond oudergesprekken 
27-02 t/m 03-03 Voorjaarsvakantie 
 
Oudergespreksplanning start op 
maandag 13 februari 2023 
Op maandagavond 13 februari 2023 om 
19.00 uur start de inschrijving voor de 
week van de oudergesprekken. Ouders 
ontvangen hierover nog een uitnodiging 
via Social Schools. 
 
Wat wordt het definitieve schooladvies 
voor uw kind in groep 8? 
In de week van 20 februari a.s. worden de 
ouder- en leerlinggesprekken over het VO-
advies gevoerd in groep 8. Ouders en 
leerlingen van groep 8 ontvangen hiervoor 
een uitnodiging via Social Schools.  
 
Studiedag team op 16 februari a.s. 
Op donderdag 16 februari a.s. heeft het 
Tandemteam een studiedag, die in het 
teken staat van Focus PO. Hier worden 
o.a. de geboekte tussenresultaten van 
CITO en de daarbij behorende 
verbeterplannen besproken. 
Alle leerlingen zijn op deze dag dus vrij! 
 
Heerlijk, een week voorjaarsvakantie 
van 27-02-2023 tot en met 03-03-2023! 
De voorjaarsvakantie is dit jaar van 
27 februari tot en met 3 maart 2023.  
Het Tandemteam wenst iedereen een fijne 
voorjaarsvakantie en we zien iedereen 
graag terug op maandag 6 maart 2023.  
 

 
 
Iedere dag is natuurlijk een opendag 
op de Tandem. Iedere geïnteresseerde 
ouder met kinderen tot 4 jaar kan een 
afspraak maken voor een informatief 
gesprek. Iedere ouder met oudere 
kinderen, die gaat verhuizen is 
natuurlijk ook welkom voor een 
informatief gesprek na het maken van 
een afspraak. 
 
Op woensdag 8 maart maken we er 
een bijzondere dag van, dan kunnen 
ouders zonder afspraak binnen lopen. 
Zij kunnen dan met de directeur, 
internbegeleider, een lid van de 
ouderraad en/of l leerlingraad in 
gesprek. Uiteraard kan de school 
bekeken worden. De koffie en de thee 
staat deze dag klaar. 
 
Nodigt u ook een ouder met jonge 
kinderen uit voor de Open dag van De 
Tandem op 8 maart 2023? 
Op woensdag 8 maart 2023 van 9.00 tot 
12.00 uur, organiseren wij een open dag 
voor toekomstige leerlingen en hun 
ouders.  
 
Wij vragen u hierbij om geïnteresseerde 
ouders te enthousiasmeren voor een 
bezoekje aan De Tandem. En als u zelf 
een kind thuis hebt dat volgend 
(school)jaar 4 jaar wordt, bent u uiteraard 
ook van harte welkom.  

 
EU-Schoolfruit, een gezonde zaak! 
Sinds begin dit schooljaar ontvangen alle 
leerlingen van De Tandem drie stuks 
groente en fruit per week. De Tandem is 
ook dit jaar weer ingeloot bij de actie: 
EU-Schoolfruit!  
Het doel is om de leerlingen kennis te 
laten nemen met veel verschillende 
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smaken en structuren. Een goede en 
gezonde zaak!! 
De EU-schoolfruitactie loopt tot en met 9 
februari 2023.  

Verlenging schoolfruit door subsidie 
Vanwege een toekenning van een 
stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten 
kunnen we vanaf de voorjaarsvakantie 
nog een aantal weken schoolfruit krijgen. 
In de volgende Fietsbellen zullen wij u 
hierover exact informeren. 
Van maandag 13 februari tot en met 
vrijdag 24 februari is er dus even geen 
schoolfruit!  
 

Vanuit de OR 
Allereerst: Dank jullie wel! 

Dank jullie wel voor jullie extra financiële 
bijdrage tijdens het kerstfeest. Alle 
donaties hebben het prachtige 
totaalbedrag van €129,97 opgeleverd! 

Wij zijn het nieuwe jaar goed van start 
gegaan: we hebben versterking gekregen! 
Simone, moeder van Lenthe, Tessel, Olaf 
en Millie, is vanaf nu ook actief lid van de 
OR. Leuk dat je erbij bent. 

We kunnen altijd alle hulp gebruiken. Of 
dit nu structureel is of eenmalig tijdens een 
activiteit, dat maakt niks uit. Dus mocht je 
het leuk vinden om eens ergens mee te 
helpen, of wil je weten wat we precies 
doen en hoe wij te werk gaan, spreek ons 
aan 

Vorige week is groep 4 op pad geweest 
om statiegeldflessen in te leveren bij de 
Dirk. Dat vonden zij hartstikke leuk om te 
doen en het heeft €13,65 opgeleverd. Ons 
totaal staat nu op €47,10. Wij vinden het 

echt geweldig om te zien hoe enthousiast 
iedereen bezig is met deze actie. Ook 
hiervoor; Dank jullie wel! 

10 maart! Zet deze datum in je agenda! 10 
maart is De Dag van De Tandemdisco, 
whoopwhoop! Wij zijn al druk bezig met de 
organisatie. Verschillende thema’s worden 
druk besproken, de DJ is gevraagd. Via 
SocialSchools zullen jullie op de hoogte 
worden gehouden. Maar reken er maar 
op; het wordt weer een topfeest! 

Hartelijke groeten, 

Ramona, Ingrid, Miranda, Erik, 
Annemieke, Miranda, Marjolein, Simone 
en Angelique (OR Tandem) 

Helaas ook dit schooljaar nog 
onvoldoende geld voor schoolreizen 
Vorig schooljaar moesten wij u op dit 
moment in het schooljaar mededelen dat 
er nog niet voldoende geld binnen was, 
om de schoolreizen te boeken.  
Helaas is er ook op dit moment nog 
onvoldoende geld in kas om de 
reserveringen te maken. 
De reden is dat ongeveer 40% van de 
ouders de schoolreisbijdrage nog niet 
heeft overgemaakt. Zie ook hieronder. 

59% heeft reeds de ouderbijdrage 
schooljaar 2022/2023 betaald.  
Maakt u ook €45,- over aan: IBAN NL 46 
RABO0125232047 t.n.v. OR  De Tandem, 
onder vermelding van ‘ouderbijdrage 
2022-2023’ en de naam en groep van uw 
kind(eren). 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ouder 
voor de Medezeggenschapsraad (MR) 
Lijkt het je leuk, interessant en wil je graag 
meedenken met het beleid en de 
ontwikkeling van De Tandem of wil je een 
keer meekijken/luisteren tijdens een 
vergadering? Meld je dan via gesprekken 
in Social Schools: MR Tandem. Ook kunt 
u op deze manier vragen stellen aan de 
MR.  
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Aan elke school is een 
medezeggenschapsraad verbonden. Dit 
inspraakorgaan is ingesteld om bij school 
betrokken partijen (ouders en team) 
medezeggenschap te geven.   
Voor De Tandem geldt een MR-
samenstelling bestaande uit twee ouders 
en twee leerkrachten. De directie maakt 
geen deel uit van de MR. De MR 
vergadert gemiddeld één keer in de zes 
weken, ’s avonds rond 19.00 uur.   
 
 
Tandemtheater verschuift naar mei 
In verband met enkele andere activiteiten 
verschuiven wij het Tandemtheater van 
maart naar mei. De planning is nu als 
volgt: 
 

Periodesluiting mei 2023 

woensdag 24 mei;         12:45-13:45 uur 
groepen 1/2, 3, 7 en 8 

 

donderdag 25 mei;        12:45-13:45 uur 
groepen 4, 5 en 6 

 
Even voorstellen: 
Schoolmaatschappelijk werk  
In november plaatsen wij de bijdrage van 
schoolmaatschappelijk werkster Monique 
Straver van Avedan (www.avedan.nl) . 
Omdat zij laagdrempelig met ouders in 
contact wil komen, volgen hierbij 
nogmaals de momenten waarop zij 
aanwezig is op De Tandem. 
 

Data:  Tijd:  Data:  Tijd:  

9-2-23  9.00 -12.00   18-5-23  9.00 -12.00   

23-2-23  9.00 -12.00  1-6-23  9.00 -12.00   

9-3-23  9.00 -12.00  15-6-23  9.00 -12.00   

23-3-23  9.00 -12.00  29-6-23  9.00 -12.00   

6-4-23  9.00 -12.00  13-7-23  9.00 -12.00   

20-4-23  9.00 -12.00     

  

 
  
Techniek Tastbaar in Almelo op 24 
februari 2023  
Op 24 februari is het evenement Techniek 
Tastbaar in Almelo, een doe- en beleef 
event voor leerlingen van 10 tot 16 jaar 
met als doel om hen te laten zien wat er 
mogelijk is met een technische opleiding in 
de technische beroepen. De bijgevoegde 
brief vertelt u alles hierover. 
 

 
Met vriendelijke groeten, Het Tandemteam 
 
 
 
 
 

 
 
 


