November 2019

Nieuwsbrief Kindcentrum Nova locatie Walburg
In ons kindcentrum ontvangen alle ouders iedere
maand dezelfde nieuwsbrief. Daarin leest u wat er
allemaal in het kindcentrum gebeurt. Nieuws en
weetjes uit de groep ontvangt u via de groep.
Ons kindcentrum is een vertrouwde plek waar
kinderen -van baby tot en met groep 8- de hele dag
mogen schitteren en stralen. Het is hun 'tweede
thuis' waar ze genieten van onderwijs, opvang en
sport- en spelactiviteiten. Ze krijgen er de juiste
ondersteuning en de beste voorbereiding op het
leven als middelbare scholier.
Hoe dat precies in zijn werk gaat? Daarover
informeren we u graag in deze maandelijkse
nieuwsbrief. We zijn blij en trots op ons
kindcentrum en willen ons enthousiasme graag met
u delen.
We wensen u veel plezier met deze nieuwsbrief en
in ons kindcentrum!
Leon Papavoine
Directeur
basisschool Tandem
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Rebecca Ringeling
Locatiemanager
Yes! Kinderopvang
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Agenda
Ouderportaal
Project Yes! Let’s Dance!
Voorstellen ouderraad
Puk thema ‘ik ben een kunstenaar’
Gymrooster
Dalton
Landelijke staking 6 november

Agenda
04 nov Toppie Cultuur na schooltijd groep 3 t/m 8
05 nov Toppie Sport na schooltijd groep 5 en 6
06 nov Landelijke staking. Tandem gesloten
11 nov Studiedag, alle leerlingen zijn vrij,
BSO is geopend!
12 nov Toppie Sport na schooltijd groep 5 en 6
18 nov Toppie Cultuur na schooltijd groep 3 t/m 8
19 nov Toppie Sport na schooltijd groep 5 en 6
25 nov Toppie Cultuur na schooltijd groep 3 t/m 8
26 nov Toppie Sport na schooltijd groep 5 en 6

Ouderportaal

Het Ouderportaal is het gedeelte van Parnassys, het leerling administratiesysteem van school, waarop u kunt
inloggen om gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken.
Als u de gegevens bekijkt en ziet dat het adres of telefoonnummer niet klopt, kunt u de wijziging direct via het
Ouderportal aan onze administratie doorgeven. De gegevens worden daarna gewijzigd. Zo blijft u altijd goed
bereikbaar voor de leerkracht.
De inloggegevens zijn verstrekt op het moment dat uw kind op school is begonnen. Mocht het u niet lukken
om in te loggen op het Ouderportaal dan kunt u een bericht sturen naar karen.klootwijk@ozhw.nl. Zij zal aan
u een nieuwe link sturen.

Op donderdag 17 oktober was de afsluiting van het
project ‘Yes! Let’s Dance’! Voor deze afsluiting
hebben de kinderen de afgelopen periode veel
geoefend op hun zelfbedachte dansjes. Landen op
Ibiza, de Haaiendans van kinderen voor kinderen,
een boks gala, twee balletuitvoeringen, een
breakdance show en zelfs één van de kinderen had
een super toffe rap gemaakt! Dit alles werd op het
podium vol enthousiasme aan de ouders
gepresenteerd. Wat hebben de kinderen hun best
gedaan. In één woord GEWELDIG!

Even voorstellen….de ouderraad
Dit jaar is de ouderraad weer gestart en hoé! Er liggen al drukke plannen op tafel om de verschillende
feesten en activiteiten succesvol te laten verlopen. Maar wat doet de OR zoal? De OR is
verantwoordelijk voor de inkopen voor de decembermaand, zorgt dat Sinterklaas goed ontvangen
wordt en dat de tafels weer gezellig gedekt zijn met Kerst. Ook tijdens de Paasviering is het de OR
die zorgt voor alle lekkers en natuurlijk ook bij de BBQ tijdens het afscheid van groep 8 steekt de OR
de handen uit de mouwen. Daarnaast is de OR verantwoordelijk voor het innen en verwerken van de
betalingen van de ouderbijdrage en de schoolreis.
Op dit moment zijn er 8 moeders die zich inzetten voor de OR: Yolande (penningmeester & moeder
van Luuk), Olga (voorzitter & moeder van Hanna en Lina), Tirza (moeder van Logan Pixie en Xavian),
Ricky (moeder van Yara), Lindsey (moeder van Jayden), Samantha (moeder van Lana, Dani en Jari) en
Stephanie (moeder van Lieva en Fenne). Lijkt het u leuk om ook aan deze gezellige club te worden
toegevoegd? Dat kan, u kunt zich aanmelden bij juf Linda of even een mailtje sturen naar
linda.kolinde@ozhw.nl.
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Afgelopen maand is De Were druk bezig geweest
met het vertonen van hun mooie kunsten. We
werkten aan het puk thema “Ik ben kunstenaar"
en Benny’s thema “Little artist”!
De kinderen hebben geverfd met vormen in allerlei
kleuren. De Beebies ontdekten wat er allemaal in
Puk zijn kunstdoos zat, kwasten, verfschort,
potloden, foto’s en papier. Hoe voelt dat, wat kan je
ermee doen? Bij de Teddies hebben de kinderen
met handen en voeten geverfd, kleertjes uit en
verven maar! Er waren zelfs kleine mondriaantjes op
de groep.
De opa's en oma’s kwamen ook nog op bezoek, wat
was dat weer gezellig! De opa’s en oma’s mochten
bij hun kleinkind op de groep kijken. Ze hebben
liedjes gezongen, geknutseld, activiteiten gedaan en
lekker gekroeld. Daarna nog wat drinken met wat
lekkers erbij. Het was een geslaagde opa en oma
week.

Dalton

Iedere periode staat er bij ons op school een van de
daltonpijlers centraal in de klassen. Afgelopen
periode hebben we in de klassen gewerkt aan
samenwerken. Door samen te werken leren de
kinderen van en met elkaar en dragen ze samen
zorg voor de groep. Tijdens de Kinderboekenweek
hebben de kinderen van de bovenbouw geholpen
met het lezen en is er geknutseld waarbij groep 8
een ondersteunende rol had in de andere
groepen. Samenwerken is op deze manier meer
dan alleen samenwerken in de groep, maar ook
samenwerken binnen de school.
Inmiddels zijn we begonnen met de pijler
zelfstandigheid. Hierbij hebben we uitgestelde
aandacht centraal gezet. Dit betekent dat de
kinderen zonder hulp van de juf/meester een
probleem zo veel mogelijk zelf proberen op te
lossen. Bij de kleuters wordt gestart met periodes
van 10 minuten en deze tijd bouwt zich uit tot aan
groep 8. Kinderen leren zo na te denken over
mogelijke oplossingen en deze zelf, al dan niet met
hulp of hulpmiddelen in te zetten.

Start 2e blok gymrooster

18 November gaat het 2e blok van het gymrooster
van start.
Het gymjaar is opgedeeld in 4 blokken. Ieder blok
heeft ongeveer 10 weken en in deze 10 weken gymt
de groep met de groepsleerkracht of met de
vakleerkracht. Na deze 10 weken verandert dit. In
het onderstaand rooster vindt u de indeling voor
het gehele jaar.de komende periode.
Gymrooster 2019-2020
Blok 2: Wk 46-6 (18-11-19 t/m 7-2-20)
Dinsdag
vrijdag
zelf gym in de vakleerkracht (Richard)
Welhorsthal
Walburghal
8.45-10.00
Groep 8 Richard
11.45-13.00
10.00-11.15
Groep 7
Groep 6 Richard
13.00-14.15
11.15-12.30
Groep 5
Groep 4 Richard
13.00-14.15 Welhorst
groep 3
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Landelijke onderwijsstaking 6 november
Beste ouders/ verzorgers,
In verband met de landelijke onderwijsstaking is Daltonschool Tandem op woensdag 6 november
gesloten.
Voldoende collega’s, minder werkdruk en een eerlijk salaris zodat werken in het onderwijs weer
aantrekkelijk wordt en kinderen het beste onderwijs en aandacht krijgen die ze verdienen. Dat is de
inzet van de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie voor
Onderwijsvakorganisaties en de Algemene Vereniging Schoolleiders die oproepen tot een landelijke
staking in het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november 2019. Die dag behandelt de
Tweede Kamer de onderwijsbegroting en daarmee is dit de laatste mogelijkheid om extra geld voor
het onderwijs in 2020 te krijgen. Voor de vakantie hebben de bonden en de werkgevers in het
primair en voortgezet onderwijs gezamenlijk een claim van 423,5 miljoen euro voor 2020 bij het
kabinet neergelegd voor een noodpakket aan maatregelen om de nijpende personeelstekorten en
de hoge werkdruk aan te pakken. Het gesprek tussen de vakbonden en het kabinet heeft niets
opgeleverd. Ook op het gestelde ultimatum van 21 oktober is helaas niet gereageerd.
Een deel van de collega’s van Daltonschool Tandem zal om bovenstaande reden op woensdag 6
november staken. Hierdoor zal onze school op deze dag gesloten blijven. De werkdruk in
combinatie met het tekort aan leerkrachten is op onze school inmiddels goed voelbaar.
Wij begrijpen goed dat zowel u als de kinderen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij
hopen echter dat het signaal dat uitgaat van deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te
zetten die nodig zijn om onze kinderen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden. Voor
informatie of vragen over dit bericht kunt u altijd bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Léon Papavoine

4

