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BELANGRIJKE DATA

 
23 DECEMBER T/M 

8 JANUARI
KERSTVAKANTIE

 
25 JANUARI
NATIONAAL

VOORLEESONTBIJT
GROEP 1-2(-3)

 
6 FEBRUARI

STUDIEMIDDAG
VANAF 12.30U VRIJ

 
10 FEBRUARI

RAPPORT 1 MEE
(GROEP 3 T/M 8)

 
13 T/M 17 FEBRUARI

WEEK VAN DE
OUDERGESPREKKEN

 
17 FEBRUARI

CARNAVALSVIERING
 

Het einde van 2022 is weer in zicht. Een moment van
terugblikken op het afgelopen jaar. Maar ook zeker een

moment van vooruitblikken naar het komende jaar.
We kijken terug op een fijn eerste gedeelte van het

schooljaar, waarin we ons met de leerkrachten erop
hebben gericht om de lessen die we geven nog beter

te maken. Dit hebben we gedaan door scholing te
volgen, maar ook door feedback te vragen aan onze
leerlingen. Een terugkoppeling van de leerlingarena

lees je verderop in deze nieuwsbrief.
In het tweede gedeelte van het schooljaar geven we dit
onderwerp een vervolg. Ook gaan we aan de slag met

het opstellen van het schoolplan voor de komende vier
schooljaren. Hierin nemen we de input van jullie als

ouders, d.m.v. de klankbordavond en de
oudertevredenheidsmeting mee.

 
Namens alle collega's van de Tandem wensen we jullie

fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023!



 
het leerstofaanbod
de leertijd
het pedagogisch  en didactisch handelen
de afstemming met ouders en het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen
de actieve en zelfstandige rol van de leerlingen
het schoolklimaat
de zorg en begeleiding
de opbrengsten en de sociale veiligheid

het schoolgebouw en de uitstraling en de mate van aantrekkelijkheid
werken aan bekendheid en goede naam van de school
aandacht voor andere culturen en talentontwikkeling
verbinding school en dorp
alert zijn op tijdige informatieverstrekking
ouders nog meer meenemen in verbetertrajecten
het organiseren van activiteiten voor ouders
ouders informeren bij incidentele incidenten
ouders ondersteunen bij huiswerkbegeleiding voor hun kind(eren)

In december hebben wij de oudertevredenheidsonderzoek uitgezet binnen de drie scholen.
Locatie St Jozef: Het responspercentage is 56%. St Jozef behaalt een goede uitslag, wij krijgen
een 7,5 als eindcijfer.
Locatie Ter Doest: Het responspercentage is eveneens 56% en ook Ter Doest behaalt een 7,5 als
eindcijfer.
Locatie St Bernardus: Het responspercentage is 46%. St Bernardus behaalt een 7,6 als eindcijfer.
Wij zijn erg tevreden met het responspercentage. Het is ruim voldoende om een representatief
beeld te schetsen. De eindcijfers zijn voor alle locaties goed.
Ouders zijn tevreden over:

Zaken die aandacht en verbetering vragen:

Ouders maken zich ook zorgen om de personele wisselingen die zich hebben voorgedaan in de
afgelopen jaren. Wij delen deze zorgen en werken aan een stabiele formatie. Echter komen er
situaties voor waarop wij geen invloed hebben, zoals bijvoorbeeld een verhuizing of wanneer
een collega zich verder wil ontwikkelingen in zijn of haar carrière met als gevolg een
overplaatsing naar een andere school of organisatie.

Oudertevredenheidsonderzoek



 

Wij kunnen u melden dat wij sinds dit schooljaar al een aantal zaken in gang hebben
gezet m.b.t. het schoolgebouw en onze bekendheid.
In de eerste week na de Kerstvakantie wordt de centrale hal op St Jozef geverfd.
In februari worden ontwerpen gemaakt om de centrale hal op St Bernardus en Ter Doest
opnieuw in te richten met leerpleinen. 
In januari/ februari worden op de pleinen St Bernardus en Ter Doest een aantal bomen 
 gepland.
In januari wordt de aanvraag voor de subsidie voor het groene schoolplein weer
ingediend en hopen we dit jaar gekozen te worden.
Medio april/mei wordt een campagne gelanceerd om de Tandemscholen zichtbaar en
bekend te maken. Er wordt gewerkt aan een nieuw logo, een promotiefilm en ook de
sociale media zal actief ingezet worden.

In februari gaan we aan de slag met het nieuwe schoolplan. Hierin worden plannen voor
de komende vier schooljaren opgesteld waarin de punten uit de oudertevredenheid,
maar ook de klankbordavond worden opgenomen. Wij houden u natuurlijk van de
voortgang op de hoogte. Bij het opstellen van het schoolplan worden wij begeleid door
B&T. Dit bureau heeft ook het op Koersplan van Elevantio begeleid. Via de link: 
 www.vbent.org kunt u kijken naar deze organisatie.

Week van de mediawijsheid
In de week van 4 t/m 11 november hebben groep 7 en 8 van de Tandem meegedaan aan
de Week van de Mediawijsheid. Door middel van een online spel leren de kinderen veel
over (sociale) media. Het thema van dit jaar was ‘Like en cancel’, het was vooral gericht op
het stimuleren van prosociaal gedrag op internet. Is alles wat je op Instagram en Facebook
ziet wel echt? Welke invloed kunnen reacties op social media op iemand hebben? Waarom
is het versturen van foto’s of filmpjes van jezelf niet zonder risico? Ook hebben we geleerd
hoe makers van apps en spelletjes ervoor zorgen dat mensen steeds weer de telefoon
pakken. Wist u dat makers van apps bijvoorbeeld bewust vaak de kleur rood in hun logo
gebruiken, omdat bewezen is dat die kleur het meest onze aandacht trekt?
Een leerzame week, waarin we ook veel met de kinderen hebben gepraat over de
voordelen, maar zeker ook de nadelen en risico’s van social media.



 

 

Vergroenen plein

Tandembus

De eerste aanpassingen naar het
vergroenen van het plein worden gemaakt.

Zoals eerder genoemd, worden in januari op
de pleinen in Graauw en Clinge een aantal

bomen gepland.
In januari wordt, op elke locatie, de grond

voor het maken van moestuintjes
klaargemaakt.

In januari wordt de aanvraag voor de
subsidie voor het vergroenen van de pleinen

ingediend.

Vanaf januari wordt het busvervoer verzorgd door
Van Bogget. Dat betekent dat we iets later dan

normaal kunnen vertrekken.
De nieuwe tijden vanaf donderdag  12 januari

worden:
St Jozef: vertrek: 07:55u/ aankomst terugreis

14:55u . Je bent 's morgens uiterlijk om 07:50u op
school.

Ter Doest: vertrek: 08:05u/aankomst 14:45u
Je bent 's morgens uiterlijk om 08:00u op school.



 

Sint Bernardus
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingarena



 

Ter Doest
Dit gaat goed :

-Wij begrijpen wanneer de juf iets nieuws uitlegt. Dit weten we doordat ze het doel op het
doelenbord voorleest, de instapkaarten bespreekt, enz.

-De juf geeft ons gelijk feedback als we een antwoord op ons wisbordje hebben
geschreven. Daar leren we van. 

-We helpen elkaar als we een vraag hebben tijdens het zelfstandig werken.
-Wij mogen tijdens de uitleg ook dingen doen, zoals dingen op ons wisbordje schrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit kan nog beter:
-Als de juf uitlegt mag het volume van haar stem soms omlaag, zodat we ons beter

kunnen concentreren op het werk.
-Het stoplicht mag meer onder de aandacht gebracht worden, zodat kinderen hun

fluisterstem gebruiken als ze iets aan iemand willen vragen/zeggen. 
-Meer koptelefoons voor kinderen die zich niet kunnen concentreren. 

-De afbeeldingen op het bord zouden soms wat groter gemaakt moeten worden, omdat
we het anders niet goed kunnen zien. 

 
 

Leerlingarena



 

Leerlingarena
Sint Jozef

 



 

 

IEP toetsen

Rots en Water

Sinds dit schooljaar zijn we van 
CITO-toetsen naar IEP-toetsen overgestapt.

De toets- en meetinstrumenten van de IEP zijn zo
ontwikkeld dat ze volledig aansluiten bij de

belevingswereld van kinderen.
Op deze manier zijn de situaties herkenbaar,

vertrouwd en motiveren we de kinderen om lekker
aan de slag te gaan.

Bij de rapportbesprekingen in februari worden de
resultaten van de IEP-toetsen besproken.

Indien u al meer hierover wilt weten, is
onderstaand filmpje aan te bevelen.

https://youtu.be/feBgpoFW0aU

In oktober volgden juf Elise en juf Evelien een
tweedaagse cursus zodat zij Rots en Water training

mogen geven. Rots en Water is vooral fysiek, en
door middel van allerlei oefeningen en spellen

wordt kinderen geleerd zich bewust te zijn van hun
eigen kunnen. Het helpt kinderen zekerder van

zichzelf te zijn. Ook leren kinderen samen te
werken en samen te spelen, en oefenen we met

focussen en concentreren.
In de Tandem groep 7/8 wordt al veel gewerkt 
met Rots en Water, voorlopig richten we ons 

op deze groepen. De kinderen zijn hier 
erg enthousiast over!

 



 

Sint Bernardus
In deze drukke periode november en december werken we
aan het thema 'de dokter', hier zit ook Sinterklaas in verwerkt.
Bij het thema 'de dokter' hebben we samen met groep 1 en 2 
een echte dokter op bezoek gehad. De meeste kinderen 
kennen haar al als onze huisdokter Vedral, want haar praktijk
is bij onze school.

De dokter kwam met haar dokterstas en ze liet allemaal instrumenten zien en vertelde
waarvoor het dient. Die probeerde ze ook uit bij de kinderen en ze vonden het allemaal
spannend. We hadden geknutseld, gemeten, gewogen, medicijnen gesorteerd en ook
doktertje gespeeld.

 
 
 
 
 
 
 
 

Ook Puk was in de weekenden gaan logeren bij de peuters, omdat Puk ziek was en het
was niet leuk voor Puk om alleen op school te blijven.

 
 
 

Nieuws vanuit de Kinderopvang



 

Sinterklaas was ook bij ons op bezoek geweest. We hebben samen met groep 1 t/m 4
Sinterklaasspelletjes gedaan. Alle kinderen hebben een cadeautje gekregen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken, is het tijd 
voor Kerst. Samen met de kinderen hebben we de 
kerstboom versierd.

 
 

Op woensdag 21 december hebben we samen met 
groep 1-2 een kerstdiner. Daarna doen we een 
lampionnenoptocht met de hele school. De kerstviering
zal van 17.00u-19.00u duren.

 
 

Vanaf vrijdag 23 december hebben we 2 weken Kerstvakantie.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig Nieuwjaar.

 
Juf Emmy, juf Christine en alle kinderen van PSZ & BSO Clinge.

 

Nieuws vanuit de Kinderopvang



 

Ter Doest
Deze maand hebben wij op donderdag 1 december de Sint en zijn Pieten mogen

ontvangen. We hebben liedjes gezongen en pepernoten gekregen, maar natuurlijk ook
cadeaus.

Op vrijdagavond 9 december hebben we met de BSO kinderen een filmavond gehouden.
We begonnen de avond met frietjes en snacks van Nobel. Vervolgens hebben wij een

kerstfilm gekeken en natuurlijk ook nog iets lekkers erbij gegeten. 
Aanstaande donderdag 22 december gaan wij met de kinderen van het KDV een

kerstbrunch doen om het jaar af te sluiten.
De eerste week van de kerstvakantie zijn wij gesloten. We wensen 

iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 
 

Groetjes de juffen van kindcentrum Ter Doest
 

Sint Jozef
Thema "ziek zijn" is ondertussen klaar, stilletjes is het thema overgegaan in thema Sint.
We hebben samen met de kleuters naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Ook hebben

we geknutseld voor de Sint. De kinderen hebben genoten van de lekkere traktaties (dank
aan de ouderraad).

Toen de Sint was vertrokken hebben de juffen de kerstspullen van zolder gehaald,
wat gaat het snel.

De laatste weken brengen we door onder de kerstboom in kerststemming met
kerstliedjes en kerstknutsels. Ook doen we mee met de kerstviering van school, we gaan

gezellig samen eten en daarna lopen we een lichtjestocht.
 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023.
Tanja, Lydia, Karin en Marita

 

Nieuws vanuit de Kinderopvang



 

Fijne vakantie en tot maandag 9
januari 2023!

 
Team Tandem!


