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BELANGRIJKE DATA

11  JULI T/M 15 JULI
WEEK VAN DE

OUDERGESPREKKEN
 

14 JULI
EINDFEEST GROEP 8

 
22 JULI T/M 4 SEPT.

ZOMERVAKANTIE
 

5 SEPT.
EERSTE SCHOOLDAG

 

AFTELLEN....
DOOR ELKE DEN DOELDER

Dit is de laatste nieuwsbrief van schooljaar
2021-2022. Een terugblik op een mooi jaar: de
Tandem 7/8 heeft vrijwel het hele jaar
kunnen draaien, we  hebben gezellige
vieringen gedurende het jaar gehouden, in
juni een zonnige schoolreis, uitstapjes,
excursies, gastlessen. Kortom een fantastisch
schooljaar.
De laatste week is aangebroken, de
materialen in de klas worden schoongemaakt
en opgeruimd. We bereiden ons voor op een
heerlijke en zonnige vakantie, maar voordat
we elkaar echt uitzwaaien worden de laatste
voorbereidingen getroffen om donderdag het
schooljaar knallend af te sluiten. We kijken
met glimlach terug op een mooi schooljaar!



 

 

Studiedag 21 september 2022 (de kinderen zijn heel de dag vrij)
Elevantiodag 5 oktober 2022 ( de kinderen zijn heel de dag vrij)
Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022    
Studiedag 14 november 2022 (de kinderen zijn heel de dag vrij)
Kerstvakantie 23 december 2022 t/m 8 januari 2023
Studiemiddag 6 februari 2023 ( de kinderen hebben tot 12:30u les)         
Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 26 februari 2023
Pasen 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei t/m 21 mei 2023
Pinksteren 27 mei t/m 29 mei 2023
Studiemiddag 2 juni 2023 ( de kinderen hebben les tot 12:30u)
Couleur locale dag  5 juni 2023( de kinderen zijn heel de dag vrij)
Studiemiddag 29 juni 2023 ( de kinderen hebben les tot 12:30u)
Couleur locale dag 30 juni 2023 ( de kinderen zijn heel de dag vrij)
Zomervakantie 14 juli t/m 27 augustus 2023

Een overzicht van alle vakanties, vrije dagen en studiedagen. De belangrijkste
passage van deze nieuwsbrief. U kunt deze data alvast in de agenda zetten.
Natuurlijk ontvangt u aan het begin van het schooljaar weer een kalender van ons
waarop op alle belangrijke data al voor u zijn ingevuld.

 

Vakanties en vrije dagen



 

Juf Nadja

Hoi allemaal,
 

Na 8 jaar lesgeven op St.Bernardus in Clinge is het volgend schooljaar tijd voor
een nieuwe stap.  Vanaf september ben ik samen met juf Eva te vinden in groep 

1-2-3 op Ter Doest in Graauw. 

Samen met mijn man, zoontje en kat woon ik in Koewacht. 
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezinnetje maar ook met

vriendinnen. 
Ook van uitgebreid koken, lezen en wandelen kan ik genieten. 

Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie en we zien elkaar in het nieuwe
schooljaar. 

Ik heb er zin in! 
 

Groetjes,
Juf Nadja 



 
Even voorstellen...

Beste ouders
 

Ik ben Dina Scheerlinck, 21 jaar en kom uit Sint-Jansteen. Volgende week studeer ik af voor de
opleiding onderwijsassistente. Daarom kom ik op de Tandemschool werken in Nieuw-Namen,

Graauw en Clinge.
 

Hier kijk ik enorm naar uit omdat ik altijd graag met kinderen heb willen werken. Verder houd
ik ervan om te fitnessen en boeken te lezen.

 Ik ben een gemotiveerd, sociaal, enthousiast persoon en heb er heel veel zin in jullie te
ontmoeten.

 
Hopelijk tot snel.

 
Met vriendelijke groeten 

 
Dina Scheerlinck 

 

Wijziging in plan van inzet
In de nieuwsbrief van juli heeft u kunnen lezen dat juf Dyantha Pauwels als onderwijsassistent

het team van Graauw zou komen versterken. In deze korte periode heeft juf Dyantha een andere
baan gevonden. Zij zal niet naar Ter Doest komen. Gelukkig hebben een nieuwe juf gevonden, juf

Dina Scheerlinck. Zij zal komend jaar op maandag in groep 4-5-6 ondersteunen en op dinsdag
t/m vrijdag in groep 1-2-3. Hieronder stelt juf Dina zich aan u voor.



 

 
PSZ en BSO St.Bernardus Clinge

 
Peuterspeelzaal

We hebben ons thema “boerderij” afgesloten met een uitstapje
naar de kinderboerderij samen met groep 1 en 2.

In juni zijn we gestart met het thema "De boederijcamping".
 

Juf Emmy en juf Christine hebben een themahoek “ de
boerderijcamping ”gemaakt. Samen met de kinderen hebben we

de themahoek aangekleed met materialen voor de
boerderijcamping. De kinderen krijgen één voor één een beurt

om te benoemen wat ze weten over kamperen. Voorbeeld :
waarin kan je kamperen en wat breng je allemaal mee. D.m.v.

deze input van de kinderen worden onze themawoorden
samengesteld en werken wij het uit in onze activiteiten voor de

komende 10 weken tot de zomervakantie.
 

We hebben in ons lokaal een “kampeer hoek” gecreëerd met
een tent en een BBQ. Bij mooi weer maken we een tent waar we

samen kunnen picknicken
We spelen ook met water, modder en eventueel in de zandbak.

 

We sluiten het af met een peuterfeest waarbij 
we buitenactiviteiten doen zoals:

• met water spelen
• zwembad

• eendjes vissen
• bellen blazen

• kastelen bouwen in de zandbak
• verven met water op de muur

 
We nemen ook afscheid van 2 kinderen die over gaan naar groep1 en ook

van onze stagiaire Jill.
 

*We hebben intussen een nieuwe peuter yoga docent die elke laatste
donderdag van de maand komt.

 
BSO

 
Bij de BSO heeft Lisanne van PT-home op dinsdag 12 juli een bootcamp

gegeven.
 

Week 29 is onze laatste schoolweek en we wensen iedereen een fijne
zomervakantie toe.

 
 

Zomergroetjes van juf Christine en juf Emmy.

Nieuws vanuit KOV



 

 
PSZ en BSO St. Jozef Nieuw Namen

 
Ons laatste thema: "Op de camping" zit er al weer bijna op. 

We hebben dit verweven met het Puk thema "0ef wat warm". We
hebben veel nieuwe woorden bijgeleerd. We hebben water laten

bevriezen en daarna ontdekt wat er gebeurde met het ijsklontje in de
zon :-)

 
We leerden dat een voorwerp kan zinken of juist kan drijven.

Het tellen met ijsjes en verschillende kleuren bollen ijs lukt al goed.
 

Ons thema sluiten we af op camping "De Vogel" . Dit doen we samen
met de kleuters en groep 3.

Er zijn ondertussen 4 peuters naar de kleuters gegaan. Wij wensen
hen veel succes en plezier in groep 1.

Op de "Juffendag" van vorige week hebben we leuke spelletjes gedaan
en hebben we lekkere dingen gegeten.

 
 

Wij wensen jullie allemaal een heel leuk, zonnige vakantie.
Geniet er van, groetjes Tanja, Karin, Lydia en Marita

 
 
 

In mei hebben wij samen met de 
peuters en kleuters ons pannenkoekenfeest

 gehad. De opa’s en oma’s, papa’s en mama’s 
kwamen gezellig een pannenkoek eten. 

Met dank aan de pannenkoekenbakkers was het weer 
een succes! Er zijn een aantal kinderen die de overstap 

hebben gemaakt naar school, een paar al even 
en sommige pas na de zomervakantie. 

We gaan jullie missen maar wensen jullie heel veel succes 
op school! Op maandag 4 juli hadden wij ons juffenfeest,

er was weer een springkussen en als afsluiting 
een heerlijke barbecue met allemaal lekkers 

dat de ouders hebben gemaakt. 
Dankjewel daarvoor en bedankt voor 
de cadeaus, wat zijn wij weer verwend!

 



 

 

KOV en BSO Ter Doest
 

Onze stagiaire Amy heeft 
donderdag 7 juli afscheid van ons genomen 

en wij van haar. Ze had voor de kinderen een lekker ijsje
meegenomen en wij hadden voor haar iets moois

geknutseld. Wij bedanken haar voor haar inzit en wensen
haar veel succes met haar verdere loopbaan!

 
 

Vanwege personeelsgebrek en de vakanties 
kan het voorkomen dat wij als locatie eens 

moeten sluiten, daarvoor hanteren wij 
een stoplicht. 

 
Groen = de normale situatie. Er zijn wel openstaande diensten op de locaties

maar deze kunnen we op de gebruikelijke manier invullen
 

Oranje = er zijn meer pedagogisch medewerkers afwezig dan we in onze
invalpool beschikbaar hebben

 
Rood = de situatie waarbij we nog wel maatregelen kunnen nemen maar dat

zijn de uiterste maatregelen die we toepassen voordat we groepen of
locaties moeten gaan sluiten

 
Mocht het zo zijn dat onze locatie tegen een sluiting aanzit, proberen wij dit

tijdig te communiceren naar de ouders.
 

Wij wensen jullie allemaal een zonnige en fijne vakantie toe!
Groetjes,

De juffen van Team Ter Doest
 
 
 



 

Wij wensen iedereen een
fantastische vakantie en tot

5 september!


