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Tadada en de winnaar van de
letterpuzzel is…..
Op Facebook hebben we heel wat goede
oplossingen van de letterpuzzel van het
project ontvangen.
KINDERBOEKENSCHRIJVER is de juiste
oplossing.
We hebben moeten loten.
Cem Yurd uit groep 7/8 is de winnaar van
de letterpuzzel geworden. Hij heeft een
mooie cadeaubon ontvangen.
Het is gezellig druk op de Tandem.
Na een prachtige week vol evenementen
voor de herfstvakantie zijn we weer
enthousiast begonnen.
De drie plus groep van de peuteropvang is
gestart, alle kleuters hebben een leuke
belleblaas en informatie gekregen.
De logopedist is op de vrijdagochtend
gestart met logopedie voor een aantal
leerlingen. (5 november op de praktijk
zelf.)

Studiedag op vrijdag 5 november: alle
leerlingen vrij!
Onze studiedag gaat o.a. over de methode
Faqta, die we sinds vorig schooljaar
gebruiken voor wereldoriëntatie,
kunstzinnige vorming en
talentontwikkeling.
Close Reading en begrijpend lezen is het
tweede onderwerp.

De schaakclub Almelo bestaat dit jaar
90 jaar
De Tandem maakt met plezier gebruik van
het aanbod van de schaakvereniging om
een serie gastlessen te laten verzorgen
voor de leerlingen van groep 3 tot en met
8 in de maand november en een middag
in december. (zie de kalender)
Schaakleraar Daniel Rameaux laat
kinderen op een leerzame, maar speelse
manier kennis maken met de schaaksport.
Hij maakt daarbij onder andere gebruik
van het online schaakplatform
https://www.chessity.com/nl waardoor het
mogelijk is om klassikaal lessen te

verzorgen en kinderen toch ook al van het
begin af aan te laten spelen.
Schoolfruit start op 17 november a.s.
Onlangs konden we u met trots melden
dat de leerlingen van De Tandem, als
gezonde school, tussen 17 november
2021 en 22 april 2021 weer drie stuks
groente en fruit per leerling per week
ontvangen. Wekelijks zullen wij via Social
Schools de wekelijkse levering kenbaar
maken, zodat u iets anders kunt
meegeven als uw kind er niet van houdt.

Week van de techniek 2021
Van maandag 1 tot en met vrijdag 5
november vindt in Almelo de week van de
techniek plaats. De leerlingen van groep 8
bezoeken op dinsdag 2 november a.s. het
bedrijf Penthas Molding. Groep 7 gaat een
dag later (3 november) naar het bedrijf
Dumucomp. Groep 7/8 gaat naar het
bedriif Ter Stal. Dit wordt na de week van
de techniek, i.v.m. werkzaamheden bij de
firma Terstal.
Periodesluiting 12 en 17 november 2021
Helaas mogen binnen OPOA de ouders
nog niet in de school. We hebben besloten
dat de groepen wel voor en met elkaar
een weeksluiting organiseren.
Periodesluiting november 2021
Vrijdag 12 november
12:45-13:45 uur
groepen 1/2B, 4, 6 en 8 zonder ouders
Woensdag 17 november 12:45-13:45
uur groepen 3, 5, 7 en 7/8 zonder ouders

Terugkommiddag oud-groep 8
Op woensdagmiddag 3 november a.s. van
15.00 - 16.00 uur, nodigen wij de groep 8leerlingen van het vorige schooljaar uit,
om van hen te vernemen hoe de overgang
naar het voortgezet onderwijs tot dusverre
is verlopen. Wij vragen de leerlingen om
aan te geven op welke punten we onze
toekomstige groep 8-leerlingen nog beter
kunnen voorbereiden op de overgang naar
het voortgezet onderwijs.
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VO-bezoek alle groep 8 leerlingen op
woensdag 3 november 2021
De leerlingen van de groepen 8 gaan zich
in november en december oriënteren op
het voortgezet onderwijs door middel van
bezoeken aan de scholen met diverse
leerwegen. Op woensdag 3 november
a.s. wordt het nieuwe Alma-college
bezocht.
Alle Groep 8 leerlingen hebben een
adviesgesprek
In de week van maandag 22 november
voeren de leerkrachten van groep 8 de
eerste voorlopige adviesgesprekken met
alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Oudergesprekken groep 1-7
Wij zijn in september begonnen om met
iedere ouder apart een startgesprek te
voeren. Hier zijn mogelijk afspraken
gemaakt over hoe u elkaar op de hoogte
houdt van de ontwikkelingen m.b.t. uw
kind.
In de week van 22 november gaan de
gesprekken wederom over het welzijn en
de vorderingen van uw kind echter alleen
als u of de leerkracht dit noodzakelijk vindt
of wanneer u dit in september hebt
afgesproken. Dus het is niet nodig om
voor ieder kind een oudergesprek te
voeren.
Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
Inmiddels heeft 51% van de ouders de
ouderbijdrage voor dit jaar al betaald of
hebben hiervoor een machtiging
afgegeven. Helpt u ons om dit zo snel
mogelijk op 100% te krijgen?
De totale bijdrage is als volgt verdeeld:
vrijwillige ouderbijdrage € 15,00 en
schoolreisbijdrage € 30,00. Tezamen is
dat dus €45,00.
De schoolreis-/kampbijdrage is een
bijdrage die volledig wordt gebruikt voor
de schoolreis van uw kind in het huidige
schooljaar. Mocht u over onvoldoende
financiële middelen beschikken om de
ouderbijdrage te voldoen, dan is het altijd
mogelijk om, in onderling overleg,
bijvoorbeeld het bedrag in termijnen te
voldoen.

Graag ontvangen wij de ouderbijdrage zo
snel mogelijk 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.
Taalthemawoorden op de website
Vanaf groep 4 krijgen onze leerlingen
wekelijks een aantal themawoorden
aangeboden uit onze taalmethode. Na drie
weken volgt er dan een woordenschattoets over deze themawoorden. Op
onze website (INFORMATIE>HUISWERK)
zijn al deze woorden per groep en per
thema te downloaden.
Sinterklaasjournaal 2021
Vanaf maandagavond 8 november a.s.
kan er iedere avond om 18.00 uur weer
gekeken worden naar het
Sinterklaasjournaal op NPO Zapp. Op
zaterdag 13 november komt Sint in
Nederland aan.

Even voorstellen:
Schoolmaatschappelijk
werk
Mijn naam is Kirsten Brink en
vanuit Avedan
(www.avedan.nl) ben ik als
schoolmaatschappelijk
werker verbonden aan De
Tandem.
Wat kan ik voor u betekenen?
School is een plek waar kinderen voor een
groot deel van hun tijd doorbrengen. Soms
doen zich problemen voor waar een kind
thuis of op school last van heeft. Als
schoolmaatschappelijk werker adviseer,
ondersteun en bied ik hulp aan kinderen
en hun ouders. Met elkaar zullen we
zoeken naar oplossingen voor allerlei
vragen en/of problemen die te maken
hebben met school, opvoeding of de
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thuissituatie. Daarnaast heb ik nauw
contact met de intern begeleider van De
Tandem en zal ik deelnemen aan het
schoolondersteuningsteam.
Aan welke vragen en/of problemen kunt u
denken?
• Zit uw kind niet lekker in zijn/haar
vel?
• Vragen rondom de opvoeding of
het gedrag van uw kind.
• Is er misschien extra
ondersteuning nodig voor uw kind?
• Heeft uw kind last van de
scheiding?
• Heeft uw kind moeite om voor
zichzelf op te komen?
• Is er sprake van pesten of gepest
worden?
• Vragen rondom rouwverwerking.
• Wilt u meer weten over
voorzieningen voor uw kind of
gezin in de buurt?

‘Zorg dat je je verlichting voor elkaar hebt
en voorkom een boete’, waarschuwt de
Almelose politie op haar Facebookpagina. Een bekeuring voor fietsen zonder
bedraagt 55 euro (exclusief 9 euro
administratiekosten). Fietsers mogen ook
losse lampjes dragen; wit of geel voor,
rood licht achter. ‘Maar deze lampjes
mogen alleen op het bovenlichaam
worden vastgemaakt. Dus niet op hoofd
armen en of benen’, aldus de
politie.(Dagblad Tubantia).
Meneer Henk heeft een herinnering op de
stoep voor de school gespoten.
We wensen iedereen veilige verlichte
fietstochten toe.
Het Tandemteam

Bereikbaarheid
U kunt zelf contact met mij opnemen
wanneer u vragen en/of problemen
ondervindt waar u hulp bij nodig heeft of
om een afspraak te plannen, maar
meestal verloopt het eerste contact via de
intern begeleider. De gesprekken zijn
vertrouwelijk, overleg met derden gebeurt
alleen als u daar toestemming voor geeft.
Dit geldt ook voor de gesprekken met uw
kind, deze vinden doorgaans op school
plaats. Er zijn geen kosten verbonden aan
schoolmaatschappelijk werk.

Contactgegevens:

k.brink@avedan.nl
06-41 34 70 18
Politie controleert extra op
fietsverlichting
ALMELO - Nu de wintertijd is aangebroken
gaat de politie extra controleren op
fietsverlichting. Dat gebeurt vooral op
schoolroutes, in de ochtenduren.
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