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Circusweek fantastisch verlopen 
En toen stond daar opeens een echte 
circustent op het plein! En er mocht ook 
nog eens in opgetreden worden. Te gek! 
Het schooljaar 2021/2022 werd op een 
fantastische manier geopend dankzij 
circus Salto. De leerlingen hebben 
genoten van de ingestudeerde acts en 
mogen trots zijn op hun geleverde 
prestaties. Laten we hopen dat dit een 
mooie voorbode is van een goed en 
gezellig jubileumjaar! 
 
Yes! De drie-plus activiteitengroep 
Peuteropvang Schelfhorst is op 23 
augustus jl. gestart in het gebouw van 
OBS De Tandem 

 
Voor een goede start op de basisschool 

De 3+ activiteitengroep bij Peuteropvang 
Schelfhorst is dé kans voor je peuter om al 
spelend goed voorbereid te worden op de 
basisschool. Op de 3+ activiteitengroep 
werken goed opgeleide pedagogisch 
medewerkers van Humankind 
kinderopvang en -ontwikkeling samen met 
onderbouwleerkrachten van basisschool 
De Tandem en De Telgenborch. In deze 
groep krijgt je peuter vier dagdelen van 3 
uur per week allerlei leuke activiteiten 
aangeboden. Die activiteiten zijn er op zijn 
gericht om de overgang naar de 
basisschool zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. 

De 3+ activiteitengroep is toegankelijk 
voor alle 3 jarige peuters van 
Peuteropvang De Schelfhorst. De 3+ 
activiteitengroep zit in ruimte van 
Buitenschoolse Opvang Schelfhorst in 
basisschool De Tandem en is een 
samenwerking van PCO Noord Twente 
(de Telgenborch), het Openbaar onderwijs 
Almelo (de Tandem) en Kinderopvang 
Humankind (POV Schelfhorst). 

De kansen 
- Verbeteren van de onderwijskansen van 
peuters en kleuters; 
- Realiseren van een 
onderwijsinhoudelijke doorgaande lijn van 
peuters naar het basisonderwijs; 
- Versterking van het opvoedingsklimaat 
van peuters en kleuters; 
- Realiseren van een sluitend aanbod 
peuterspeelzaal – kinderopvang – 
basisonderwijs; 
- Aanbod op niveau voor kinderen van 3 
jaar en ouder; 
- Spelend leren met ontwikkelingsgerichte 
opdrachten richting groep 1. De peuter 
mag peuter zijn!!!; 
- Gezamenlijke activiteiten met groep 1 
van de Telgenborch en de Tandem; 
- Kinderen van dezelfde leeftijd in één 
groep; 
- Bieden van (extra) uitdaging. 

Meedoen? 
Schrijf je peuter dan in bij Peuteropvang 
Schelfhorst. Bel of mail met de 
klantenservice van Humankind 
kinderopvang en -ontwikkeling. 

Twentepoort Oost 18c 7609 RG Almelo 
Telefoon 0546 - 54 50 70 
regiowesttwente@humankind.nl  

Of schrijf je direct in op de website: 
www.humankind.nl 

SOS formulier 
De leerlingen hebben in de eerste week 
een geprint SOS formulier meegekregen. 
Wilt u dit formulier z.s.m. invullen en weer 
inleveren. Dank u! 
 
Bij ziekte alleen telefonisch contact! 
Vanaf 8.00 uur kunt u bellen om uw 
kinderen ziek of afwezig te melden. 
Onder lestijd van 8.30 tot 14.00 uur zijn 
leerkrachten niet beschikbaar. U kunt uw 
dringende boodschap wel telefonisch 
doorgeven aan meneer Henk. 
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Marjan om de week een dag afwezig 
Beste ouders, 
Dit schooljaar werk ik om de week een 
dag minder. Deze dagen vallen meestal 
op de maandag. Dit betekent dat meneer 
Michel op maandag het aanspreekpunt is 
voor directiezaken. In basis staat hij dan 
niet voor een groep. 
U kunt mij ook mailen ik zal deze dan op 
dinsdag beantwoorden. 
Op dagen dat ik er niet ben en meneer 
Michel voor de groep staat kunt u ook bij 
juf Albertine terecht voor een luisterend 
oor. Als zij niet voor een oplossing kan 
zorgen zal zij de vraag voor mij noteren. 
Ik kom er dan op terug als ik weer werk. 
Vriendelijke groet, Marjan Kool 
 
Onze nieuwe Intern begeleider juf 
Albertine stelt zich graag voor. 
Na 13 jaar als groepsleerkracht werkzaam 
te zijn geweest op onze mooie school, heb 
ik nu de taak ‘intern begeleider’ van juf 
Yvonne Talens overgenomen. Als intern 
begeleider coördineer ik de zorg voor 
leerlingen met bijzondere 
onderwijsbehoeften, op welk vlak dan ook. 
Ook houd ik mij bezig met de kwaliteit en 
opbrengsten van ons onderwijs. Tot slot 
begeleid en coach ik leerkrachten in de 
klas o.a. op het gebied van 
klassenmanagement en instructie.  
Ik werk op dinsdag t/m vrijdag en ben te 
vinden in het kantoor aan de voorzijde van 
de school (naast het directiekantoor). Op 
maandag sta ik afwisselend voor groep 5 
en 6, in het kader van de 
werkdrukverlichting voor leerkrachten. U 
kunt mij telefonisch bereiken via het 
nummer van school, via Social Schools en 
via e-mail: a.lambers@tandemopoa.nl.  

 
Voorstellen nieuwe leerkrachten Lars 
en Stefan, nieuwe onderwijsassistent 
Joyce en nieuwe LIO:Jet 

 
Meneer Lars (leerkracht groep 5) 
Mijn naam is Lars Bekhuis en ik ben 26 
jaar. Ik kom uit Almelo en ik werk 
inmiddels al een aantal jaar op de 
Tandem. Dit schooljaar geef ik op 
maandag t/m vrijdag les aan groep 5. In 
mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

voetballen en te tennissen, daarnaast doe 
ik graag leuke dingen met mijn familie en 
vrienden. Ik heb het enorm naar mijn zin 
op de Tandem en ik kijk ernaar uit om er 
samen met u en de kinderen een leuk en 
leerzaam jaar van te maken!  
 
Meneer Stefan (leerkracht groep 6) 
De meeste leerlingen en ouders zullen mij 
misschien nog wel kennen. Ik ben meneer 
Stefan, twee jaar geleden heb ik ook op 
De Tandem gewerkt. Ik woon in Almelo en 
kom dus vaak met de fiets naar school. 
Mijn hobby’s zijn voetballen en af en toe 
ga ik wel eens hardlopen. Ik vind het leuk 
dat ik dit jaar weer op De Tandem mag 
werken en kijk uit naar een leuk en 
leerzaam schooljaar.   
 
Juf Joyce (onderwijsassistent) 
Mijn naam is Joyce Jansen Smit, 19 jaar 
en woonachtig in Vriezenveen. Dit 
schooljaar ben ik op De Tandem 
begonnen als onderwijsassistent, jullie 
zullen mij voornamelijk tegenkomen in de 
groepen 3 tot en met 6. 
Naast mijn baan volg ik de deeltijd PABO 
op het Windesheim in Zwolle. 
In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk bezig 
met mijn sport paardrijden, hiervoor train ik 
veel en doe ik in het weekend vaak mee 
aan wedstrijden, Ik hoop binnen deze 
sport een hoog niveau te behalen.  
Ik kijk uit naar leuke, gezellige en 
leerzame tijd binnen de Tandem. 
 
Juf Jet (LIO) 
Mijn naam is Jet Naberman. Ik ben 19 jaar 
en 4e jaars PABO-student op het Saxion 
in Enschede. Tijdens mijn tweede jaar heb 
ik al stage gelopen op De Tandem. Dit 
vond ik toen zo leuk, dat ik ervoor gekozen 
heb om mijn opleiding hier af te ronden. 
Dat betekent dat ik dit schooljaar te vinden 
ben in groep 7/8 op donderdag en vrijdag. 
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op 
het korfbalveld. Daarnaast houd ik van 
gezelligheid en winkelen. Ik hoop er een 
fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van te 
maken. Tot in de wandelgangen!  
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Contact met de leerkrachten 
Via SocialSchools kunt u vragen stellen en 
berichten achterlaten. Deze beantwoorden 
wij dan zo spoedig mogelijk (op 
werkdagen tussen 14.00 en 16.30u), 
echter uiterlijk binnen een werkweek.  
 
Als directeur verzoek ik u om vervelende 
zaken niet na 16.00 uur via SocialSchools 
door te geven, maar telefonisch ’s 
ochtends rond 8.00 uur of op de middag 
tussen 14.30 en 16.00 uur. Voor urgente 
zaken kan dan indien nodig op korte 
termijn een afspraak gemaakt worden.  
 
Schoolgids 2021-2022 (zie bijlage) 
Op onze website kunt u de digitale versie 
van de schoolgids 2021-2022 vinden. 
Deze nieuwste versie is altijd te vinden op 
www.scholenopdekaart.nl.  
 
Toestemming gebruik foto's 
In de vorige Fietsbellen hebben wij u 
gewezen op het geven van toestemming 
in de Socials Schools app. Velen hebben 
dit inmiddels ook gedaan. 
 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u 
dit dan z.s.m. doen!? U doet dit via de 
knoppen ‘Administratie’  en 
‘Toestemmingen’. Vanaf september 
kunnen wij dan uitgaan van uw keuze.  
Wilt u later in dit jaar uw keuze wijzigen 
dan is dat geen probleem, maar 
verzoeken wij u wel dit apart door te geven 
zodat wij hier rekening mee kunnen 
houden. 
Wanneer er per 1 september 2021 niets 
is ingevuld, gaan wij er vanuit dat u 
akkoord gaat met plaatsing van foto’s en 
video’s binnen Social Schools.  
Op onze social media-kanalen plaatsen wij 
in principe geen foto’s of filmpjes met  
herkenbare leerlingen.  
 
‘Worden wat je wil’, is het thema van 
ons schoolproject  
Dit is tevens het thema van de 
kinderboekenweek. We starten in de week 
van 20 september en ronden het af op 
donderdag 14 oktober met een 
tentoonstelling (mits dit kan volgens de 

corona normen) en op vrijdag met de 
jaarlijkse voorleeswedstrijd. 
Trakteren 
Is uw kind na de vakantie jarig geweest en 
wil het nog trakteren, overleg dan met de 
leerkracht om een handige dag af te 
spreken. Wij verwachten, dat u rekening 
houdt met de hygiëne t.a.v. traktaties. Het 
liefst ingepakt, maar denk ook aan een 
banaan in de schil of een mandarijn met 
schil. We zijn tenslotte een gezonde 
school, en dat willen we ook graag blijven. 
Traktaties geeft u aan de pleinwacht als 
uw kind het zelf niet kan dragen. 
 
Hoe werken wij aan het thema 
burgerschap en democratie?  
Op maandag 6 september gaat de 
leerlingraad weer starten. In de 
leerlingraad zitten leerlingen van de 
groepen 5 tot en met 8. 
Uit hun midden wordt een voorzitter en 
secretaris gekozen. Zij bereiden samen 
met juf Marjan de vergadering voor. De 
voorzitter leidt zoveel mogelijk de 
bijeenkomst. De secretaris zorgt dat de 
agenda op tijd in de groepen is, zodat de 
leerlingraadleden deze met de hele klas 
kunnen bespreken. Zij halen ook de 
vergaderpunten uit de klas op tijdens een 
klassenvergadering. 
Daarmee gaan we aan de slag. Na de 
vergadering bespreken zij het verslag met 
de klas in de klassenvergadering. 
 
De verkoop van Kinderpostzegels door 
groep 7 en 8 start op woensdag 29 
september 2021 
Op woensdag 29 september a.s. om 12.00 
uur gaat de Kinderpostzegelactie 2020 
van start. Ruim 200.000 Nederlandse 
leerlingen uit de groepen 7 en 8 zwermen 
uit om bestellingen op te halen. 
Ook De Tandem doet wederom mee aan 
deze actie. Uiteraard rekening houdend 
met de corona maatregelen. 
De leerlingen uit groep 7 , 7/8 en 8 zijn op 
deze dag dus al om 12.00 uur vrij. Zij 
lunchen niet op school! 
Verdere informatie over de 
Kinderpostzegelactie 2021 kunt u vinden 
op: www.kinderpostzegels.nl 
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Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
Het onderwijs in Nederland is kosteloos. 
Om extra activiteiten te kunnen bekostigen 
wordt van de ouders/ verzorgers een 
financiële bijdrage gevraagd. In de 
ouderbijdrage zijn kosten voor de extra 
activiteiten opgenomen, maar ook 
excursies, schoolreisjes en het kamp. U 
kunt dan denken aan: het Sinterklaasfeest, 
het Kerstfeest, de Tandemdisco, de 
Tandemlunch, de koningsspelen en de 
talentenjacht. 
De bijdrage is vrijwillig maar desondanks 
willen wij u met klem verzoeken dit bedrag 
te betalen. Zonder uw bijdrage kunnen er 
geen activiteiten georganiseerd worden. 
Uw bijdrage is dus van groot belang!  
De totale bijdrage is als volgt verdeeld: 
vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en 
schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is 
dat dus €45,00.  
 
Graag ontvangen wij uiterlijk 1 november 
2021 de ouderbijdrage 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. Vanaf oktober 2021 worden de 
maandelijkse bedragen geïnd.  
 
Mocht dit bedrag voor u toch een 
probleem zijn, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met de directie. Door een 
recente wetswijziging per 1 augustus 
2021, bestaat de mogelijkheid van 
Stichting Leergeld helaas niet meer. 
Wat dit voor de school betekent, gaan we 
binnenkort met de school en de OR 
bespreken.   
 
Naschoolse activiteiten op Cruyff Court 
Op het Cruyff Court worden er op de 
woensdagmiddag regelmatig sport- en 
spelactiviteiten georganiseerd voor 

kinderen uit groep 1 t/m 8. Zie poster op 
onze website bij ‘Gezonde School’. 
Sjors Sportief/Creatief vanaf oktober 
In oktober gaat het programma Sjors 
Sportief/Creatief weer van start. Alle 
kinderen uit Almelo krijgen eind september 
een Sjorsboekje uitgereikt met daarin alle 
sportieve- en creatieve activiteiten in 
Almelo. Kinderen kunnen in het boekje 
zien welke activiteiten er allemaal te doen 
zijn en kunnen zich vervolgens via de 
website www.actiefalmelo.nl inschrijven!  
 
De boekjes worden eind september via 
onze buurtsportcoaches op de scholen 
gebracht.  

 

Schoolkorfbaltoernooi 2021 
Ook dit jaar organiseren 
korfbalverenigingen A.K.C. 
Almelo en C.K.V. Achilles het 
schoolkorfbaltoernooi in Almelo!  
Bij voldoende aanmelding neemt De 
Tandem deel met de groepen 5/6 en 
7/8. Dit jaar wordt er bij alle categorieën 
‘4korfbal’ gespeeld. Dat betekent dat een 
team uit minimaal 4 leerlingen moet 
bestaan, inclusief één meisje) 
De voorrondes (AKC) zijn op woensdag 22 
september a.s. tussen 17.30 en 20.30 uur. 
Eventuele finalewedstrijden (Achilles) zijn 
op woensdag 29 september a.s.  
 
Korfbalclinics 
Beide korfbalverenigingen geven een 
voorafgaand aan het schoolkorfbal ook 
een clinic voor kinderen of teams die het 
leuk vinden om eerst te oefenen. De 
clinics worden verzorgd door de Twentse 
Korfbalschool en staan onder leiding van 
Samantha Schorn. Ze wordt daarbij 
ondersteunt door trainers van de 
verenigingen. 
 
Op dinsdag 7 en 14 september a.s. bij 
AKC en op woensdag 8 en 15 september 
a.s. bij Achilles. Aanmelden kan via Actief 
Almelo 
 
Feestje in de natuur (IVN) 
Op zondag 5 september organiseert het 
IVN Almelo een 'Fête de la Nature' - een 
feestje in de natuur - met vele leuke 
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activiteiten voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd en hun ouders. 
 
Lege batterijen? Lever ze in! 
Sinds enkele jaren staat er in de hal een 
inzamelton voor lege batterijen. Voor de 
ingezamelde lege batterijen krijgt de 
school punten, hiermee kan spel- en 
speelmateriaal bij elkaar worden 
gespaard. Goed dus voor de school én 
voor het milieu. Lever dus snel je lege 
baterijen in! 
 
Met vriendelijke groet, Het Tandemteam 
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