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EEN FRISSE START
DOOR ELKE DEN DOELDER

BELANGRIJKE DATA

30 MAART
THEORETISCH

VERKEERSEXAMEN
(GROEP 7-8)

 
5 APRIL

PAASVIERING
 

6 APRIL
KLEUTERFEEST

(GROEP 1-2)
SCHOOLREIS
(GR. 3 T/M 8)

 
7 APRIL

GOEDE VRIJDAG
 

10 APRIL
TWEEDE PAASDAG

 
18 EN 19 APRIL

EINDTOETS GROEP 8
 

21 APRIL
KONINGSSPELEN

 

De periode na de Kerstvakantie is alweer bijna voorbij.
In deze korte periode hebben de kinderen van groep

3 t/m 7 IEP-toetsen gemaakt. Ervaringen over deze
eerste keer kunt u verderop in de nieuwsbrief lezen.
Tijdens de rapportgesprekken zullen de resultaten

met u worden besproken.
 

In deze periode hebben de leerkrachten ook niet
stilgezeten. Het plannen van de schoolreis/het

kleuterfeest is in volle gang. Maar ook de
voorbereidingen voor de moestuinen zijn gestart. Wil
je graag je steentje bijdragen als hulpouder? Lees dan
snel verder. We zoeken nog enkele hulpouders voor

de werkgroep verkeer en voor het helpen
onderhouden van de aankomende moestuinen.

 
Verderop in deze nieuwsbrief kunt u ook alvast de
vakantiedagen voor schooljaar 2023-2024 vinden. 

Let op! De herfstvakantie wijkt af ten opzichte
van de landelijk bepaalde week.

 



 

 

IEP-toetsen
 

De eerste afname van de IEP-toetsen in groep 3 t/m 7 is afgerond.
We toetsen vanaf dit schooljaar niet meer met Cito. De visie van IEP sluit 
beter aan bij onze visie over het volgen van de ontwikkeling van kinderen.

Een kind is immers meer dan rekenen en taal. 
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 

creatief vermogen maken wie hij/zij is. Het IEP LVS geeft inzicht in het 
huidige niveau van het kind en een compleet beeld van alle talenten van uw kind. 

 Daarnaast wordt aangegeven hoe het zich verder kan ontwikkelen.
 

Punten waar IEP beter aansluit bij onze visie zijn:
* minder toetsstress
* compleet kindbeeld
* betekenisvol toetsen

* positieve insteek
* eigenaarschap kinderen

* nakijktijd wordt leerlingtijd
 

Onze kinderen hebben de IEP toetsen digitaal gemaakt.  Bij de digitale toetsen hadden de
kinderen de optie om audio te gebruiken, waarbij de opdrachten werden voorgelezen.

Door de toetsen digitaal te laten maken, kon ieder kind op zijn/haar tempo 
de toets maken. 

 
 



 

 

Schoolplan
Vorige week hebben we de eerste stappen gezet richting 

het schoolplan. Maar wat is een schoolplan eigenlijk?
 

Het schoolplan is een document waarin de school elke vier jaar het beleid
beschrijft dat zij voert om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te

bewaken. In het schoolplan staat niet alleen het onderwijskundige beleid
beschreven, maar ook het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen
aan bod. Daarnaast worden ook de beleidskeuzes van onze school beschreven.
De komende periode gaan we het schoolplan 2023-2027 schrijven. We worden

daarbij ondersteund door B&T, een bedrijf gespecialiseerd in
onderwijsvraagstukken. B&T heeft ook bijgedragen aan het strategisch koersplan

van Elevantio. In de komende maanden zullen wij u via de nieuwsbrief op de
hoogte houden.

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
 

Maandag 13 februari t/m donderdag 16 februari staan de voortgangsgesprekken
voor groep 3 t/m 7 gepland waarvoor u zich heeft kunnen aanmelden via Parro.

Tijdens deze gesprekken zal het rapport worden toegelicht. Hiernaast bespreken
we de ontwikkeling van uw kind en de resultaten van de IEP-toetsen. 

We richten ons nu op de onderdelen die horen bij 'hoofd'. Hieronder vallen de
vakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. Groep 7 heeft geen

technisch leestoets meer, ze maken wel een woordenschattoets. 
Tijdens de oudergesprekken aan het eind van het schooljaar zullen we ook de

onderdelen 'hart en handen' opnemen. Dit gaat over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind.

Zo krijgt u een beeld van de totale ontwikkeling en talenten van uw kind.



 

Gezonde School
 

De werkgroep Gezonde School is achter de schermen hard aan het werk. Er zijn inmiddels de
nodige plannen gemaakt. Een van de eerste dingen waarmee we willen beginnen, zijn de

moestuinen. In samenwerking met Natuur&Zo willen we op korte termijn beginnen met het in
orde maken van de moestuinen. De bedoeling is dat op alle drie de scholen een moestuin zal
worden gerealiseerd. Hoe leuk is het, om onze eigen plantjes, groenten en fruit te kweken? De

eerste stappen daarvoor zijn gezet, zo zullen we binnenkort zelf de grond gaan onderzoeken en
klaar gaan maken, zodat we op tijd kunnen gaan zaaien. 

 
Natuurlijk is hulp hierbij van harte welkom. Bent of kent u iemand die graag wil helpen met het

onderhouden van onze moestuinen, laat het dan zeker weten! Alle hulp is welkom!
 

Als u meer wilt weten, als u graag wilt helpen of u kent iemand die wil en kan helpen, dan kunt u
dat laten weten aan de leden van de werkgroep. Dat zijn de volgende leerkrachten:

voor Sint Bernardus juf Bernadette (bernadettedekeyzer@elevantio.nl) en juf Evelien
(evelienvankemseke@elevantio.nl)

voor Ter Doest juf Sanne (sannevandamme@elevantio.nl)
voor Sint Jozef juf Suzanne (suzannedeschepper@elevantio.nl)

 
Ook zijn wij nog op zoek naar allerlei tuingereedschap, zoals harken en schepjes. Heeft u

spullen over die u niet meer gebruikt maar die nog wel bruikbaar zijn? Wij zijn er heel blij mee!
 

We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van het moestuinieren. Wij hebben er zin
in!
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Verkeersouders
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste hulpouders die
willen aansluiten bij onze verkeerswerkgroep.

 Verkeersouders helpen (op) school met alles dat met
het verkeer te maken heeft. Je helpt bij verkeerslessen

en/of denkt mee over de verkeersveiligheid in de
schoolomgeving. Zo zorg je samen met het

schoolteam en andere ouders dat kinderen veilig op
school en thuis komen.

Ben jij die enthousiaste verkeersouder die we zoeken?
Laat het dan via de mail weten aan Elke den Doelder

elkedendoelder@elevantio.nl.
 

Parkeren Sint Bernardus
 

Het valt ons op dat er regelmatig auto's op de stoep
worden geparkeerd ter hoogte van het padje naar de
peuterspeelzaal. Dit is voor de kinderen erg onveilig.
Wij willen u vragen hierop alert te zijn en uw auto te

parkeren in de parkeervakken.
 



 

Stap aan de kant van de stoep in en uit de auto. 
Kijk bij het in- en uitstappen goed uit. Ren niet zomaar de weg op.
Ga (bij voorkeur) achterin zitten.
Zit op een zittingverhoger als je kleiner bent dan 1,35 meter. 
Maar ook als je al groter bent dan 1.35 meter, mag je een 

Doe altijd de autogordel om, ook bij een kort autoritje.
Stoor de bestuurder niet.
Zit niet (zonder het te vragen) aan de ramen en deuren tijdens de rit.
Gooi niets uit het raam.

Veiligheid in de auto
Kinderen zitten vaak op de achterbank van de auto. Het dragen van een gordel door achterpassagiers
(vaak kinderen)  is niet alleen belangrijk vanwege hun eigen veiligheid, maar ook voor de bescherming
van de voorinzittenden. Op school besteden wij hier tijdens de verkeerslessen aandacht aan en 
 bespreken we onderstaande regels die te maken hebben met het gedrag van kinderen als
autopassagier. Het is aan te raden om de kinderen nogmaals op deze regels te wijzen als u hen
meeneemt in de auto.

       zittingverhoger gebruiken als dat prettiger zit.

Uitgebreide informatie over babyzitje, kinderstoel, zittingverhoger en autogordel kunt u vinden op
https://www.kinderveiligheid.nl/adviezen/met-de-auto

Klik ook door naar de folder op https://www.veiligheid.nl/sites/default/files/2022-
04/Folder%20Veilige%20Reis_maart%202019_web_0.pdf

 
 

Alle kinderen van groep 1 t/m 3 krijgen voor de vakantie Goochem het Gordeldier mee naar 
huis om te motiveren achterin de auto een gordel om te doen.

Project het restaurant
 

Aan het einde van het schooljaar werken we met alle groepen op alle locaties aan het thema
het restaurant. De omvang van het project en de personele wisselingen hebben ertoe geleid
dat we bewuste keuzes moeten maken in ons aanbod. Dit heeft ons doen besluiten om de
Nationale Pannenkoekendag te verplaatsen en mee te nemen in het project het restaurant.

We hopen op uw begrip hiervoor.
 



 

 

Woensdag 1 februari waren we met een aantal leerlingen van Ter Doest bij het
watersnoodmonument in Kruisdorp aanwezig bij het herdenkingsmoment. De kinderen van

groep 7 en 8 hadden met elkaar een gedicht gemaakt. Dit werd woensdagmiddag door Emilia
en Lindey voorgelezen. Dat was best heel spannend, maar gelukkig waren er klasgenoten

meegegaan. Wat hebben jullie dat goed gedaan met elkaar!  Nadien mochten alle aanwezige
kinderen een bloem bij het monument leerleggen. 

 
iedereen werd wakker 

de storm kwam dichterbij 
het was koud 

het water kwam dichterbij 
mensen waren bang 

de dijken braken door 
mensen waren verdrietig 

het waaide hard 
het water vernielde alles 

70 jaar geleden het was een ramp 
de Watersnoodramp 

nu staan we hier 
bij het monument 

terugdenkend aan al die mensen 
 

de nacht van 1 februari 1953 
de nacht dat het springvloed was 
golven kletsten tegen de dijken 

de golven waren sterk te sterk voor de dijken 
dijken braken door 

Zeeland liep vol water 
er werd veel verwoest 

mensen zaten op daken 
het was een ramp 

ze waren bang 
bang om familie te verliezen

 mensen kwijt 
op zoek naar elkaar 

soms gevonden 
soms niet

 
                            Gedicht door de leerlingen van groep 7 en 8 - Ter Doest

 
 

Herdenking Watersnoodramp



 

 

Van 25 februari t/m 4 februari waren het de Nationale Voorleesdagen voor groep 1-2(-3).
Samen met de peuters lazen we extra veel voor en deden we leuke activiteiten rondom lezen.

Ook de leesconsulente kwam nog een keer in de klas. 
Tijdens de Voorleesdagen kwamen er op alle locaties een aantal mama's, opa’s en oma’s
voorlezen. Dit was erg leuk en gezellig. Ook de opa’s en oma’s genoten er zichtbaar van. 

Bedankt om te komen voorlezen! 
 

Nationale Voorleesdagen

Kleuterfeest en schoolreis
Donderdag 6 april staat het kleuterfeest en de schoolreis op de kalender.

 
Groep 3 t/m 8 gaat met de bus naar de Efteling. Het is de bedoeling dat de kinderen 
zelf hun eten en drinken voor deze dag meenemen. Een uitgebreide brief over alle

benodigdheden volgt nog.
 

Voor de kinderen van groep 1-2 zijn de juffen een groots kleuterfeest aan het organiseren. Het
kleuterfeest zal voor alle kleuters plaatsvinden in Clinge. De kleuters hoeven deze dag geen

eten en drinken mee te nemen. Meer informatie volgt via Parro.
 



 

 

Afscheid juf Kim de Caluwé
Na 5 jaar binnen de Tandemscholen te hebben gewerkt, 

heb ik besloten om een andere weg in te slaan. 
De afgelopen jaren heb ik naast het lesgeven ook kennis

gemaakt met de rol van intern begeleider en management
ondersteuner.

De combinatie van het werken met kinderen en het
begeleiden/coachen van collega's spreekt me erg aan.
In mijn nieuwe baan heb ik deze combinatie gevonden.

Per 1 mei 2023 zal ik aan de slag gaan als ambulant
dienstverlener bij Auris. Dit is een instantie die begeleiding

geeft aan leerlingen met gehoor-, taal- en spraakmoeilijkheden.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking

gedurende mijn tijd op de Tandem. Wie weet komen 
we elkaar in de toekomst nog wel eens tegen.

 
Juf Kim

 

Personele wisselingen
 

Juf Chantal werkt op woensdag 15 februari haar 
laatste dag op Ter Doest. Ze zal nog wel eens een

 dagje komen invallen, maar niet meer structureel. 
Ze gaat nu echt van haar pensioen genieten.

Dat betekent dat we weer wat moeten schuiven in onze
bezetting. We hebben een oplossing voor de periode tot aan

de meivakantie. Na de krokusvakantie ziet het er in groep 1-2-3
op Ter Doest en op St Jozef als volgt uit:

Ter Doest: maandag, donderdag en vrijdag juf Nadja en 
juf Dina

Op dinsdag en woensdag Juf Kim de Caluwé en juf Dina.
Op St Jozef komt op maandag t/m woensdag juf Suzanne 

en juf Kim de Caluwé op donderdag en vrijdag.
 
 



 

 

Judolessen Tandem
De judovereniging van Clinge gaat voor onze scholen judolessen verzorgen. Helaas lukt het

niet in de planning om alle drie de locaties dit schooljaar nog in te plannen. Maar niet
getreurd, het belangrijkste is dat we het wel op alle locaties kunnen aanbieden.

Voor St Bernardus starten dinsdag 28 februari t/m 4 april de leerlingen van groep 4 t/m 8
op dinsdag tijdens de gymles judolessen. 

Enkel op St Bernardus sluit groep 3 bij de lessen aan.
 

Voor de locatie Ter Doest worden de judolessen vanaf 
dinsdag 21 november t/m 19 december 2023 verzorgd. 

 
Voor de locatie St Jozef staan de lessen gepland op maandag van 2 oktober t/m 13

november 2023.

Gitaarlessen groep 7 en 8
Vorig jaar zijn vanwege organisatorische problemen bij de

Muziekschool de naschoolse gitaarlessen geannuleerd.
Inmiddels zijn we alweer bezig met een nieuw project, opnieuw in
samenwerking met de Muziekschool. Vanaf donderdag 2 maart

t/m 20 april zijn een zestal gitaarlessen onder schooltijd
ingepland.

 
Voor de groepen 4 t/m 6 zijn we bezig met een

samenwerkingsproject tussen de Muziekschool en lokale
muziekverenigingen om muzieklessen aan te bieden. Wij houden

u op de hoogte.



Vrije dagen Datum

Zomervakantie 2023: 14-07-2023 t/m 27-08-2023

Herfstvakantie: 21-10-2023 t/m 29-10-2023

Kerstvakantie: 22-12-2023 t/m 07-01-2024

Voorjaarsvakantie: 10-02-2024 t/m 18-02-2024

Pasen: 29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie: 20-04-2024 t/m 05-05-2024

Hemelvaart: 09-05-2024 t/m 12-05-2024

Pinksteren: 18-05-2024 t/m 20-05-2024

Zomervakantie 2024: 05-07-2024 t/m 18-08-2024

 

 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024
 

In onderstaand overzicht alvast het vakantierooster voor schooljaar 2023-2024 op een rijtje.
Dit zijn alleen de landelijk vastgestelde dagen.

Let op! De herfstvakantie wijkt af ten opzichte van de landelijk bepaalde week.
Later zullen de studiedagen en couleur locale dagen nog met jullie gedeeld worden.

 


