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Schoolleiding algemeen
December
We kijken terug op een fijne
Sinterklaasviering, een succesvolle
Bazaar en bereiden ons nu voor op de
eindsprint van dit kalenderjaar.
Namens het team van De Tandem
wens ik u en uw naasten fijne
feestdagen toe. Daarnaast hoop ik
dat 2017 voor iedereen een gelukkig
en succesvol jaar zal worden.
Kijkt u mee?
Zoals bekend zijn scholen vaak het
doelwit van vandalen. Met de
afronding van de decembermaand in
zicht kan vuurwerk een vervelende rol
spelen. We verzoeken u om bij onraad
de politie te bellen. Het schoolplein
kent een verbodsbord (Artikel 461). Na
18.00 uur zijn ongewenste bezoekers in
overtreding. We hopen dat met uw
hulp de school ook deze
decembermaand weer
ongeschonden doorkomt. Alvast
bedankt!
Bericht van Leerplicht
Aankomende week zullen de
Leerplichtambtenaren een extra
controle uitvoeren op ongeoorloofd
verzuim. Dit geldt voor iedere school.
De school is verplicht melding te doen
van eventueel ongeoorloofd verzuim.
Voorbereidingen 4e kleutergroep
Een aantal toekomstige leerlingen
wordt eind januari en begin februari 4
jaar! Ondanks dat de groep erg klein
begint zullen we de vierde
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kleutergroep starten op 6 februari.
Betrokkenen zijn reeds geïnformeerd
en uitgenodigd voor een nadere
kennismaking met de leerkrachten.
Tot aan de zomer zullen juffrouw Anne
en juffrouw Minka de leerkrachten zijn
van onze vierde kleutergroep. Juffrouw
Minka is een ervaren leerkracht vanuit
onze stichting. Zij zal zich in de
volgende reguliere Snelbinder nader
aan u voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Vincent Kalshoven
Directeur Daltonschool De Tandem

De medezeggenschapsraad
Sluitingstermijn aanmelden als
kandidaat voor MR
Eerder is bericht gedaan van het
vrijkomen van een plaats in de MR
namens de ouders. Daarop zijn
inmiddels meerdere reacties
ontvangen. De termijn om interesse
kenbaar te maken sluit daarom per 23
december. Indien je je nog wilt
aanmelden als geïnteresseerde, dan
kan dat via mr@de-tandem.nl. Je kunt
natuurlijk ook contact opnemen met
een van de leden.

Parkeren steeds veiliger
De MR heeft het afgelopen jaar extra
aandacht gevraagd aan ouders om
de auto netjes in parkeervakken te
plaatsen en niet op de rijweg te
parkeren. We merken dat daar steeds
beter gehoor aan wordt gegeven en
steeds meer ouders hun auto bij de
schakelflats parkeren. We willen
iedereen bedanken voor deze
medewerking. Er ontstaan hierdoor
minder gevaarlijke situaties. We hopen
dat deze trend doorzet in 2017!
Resultaten enquête thema-avond
bekend
De thema-avond “Internet en
cyberpesten” in november is goed
bezocht en 25 ouders hebben de
uitgereikte enquête ingevuld. De
waardering voor de avond en voor de
spreker was groot, gemiddeld een 8,1
uitgedrukt in een rapportcijfer. Het
meest genoemde verbeterpunt is dat
het onderdeel cyberpesten te weinig
diepgaand is besproken, daar had
men wel op gerekend. Er zijn ook
suggesties gedaan om (meer over) het
thema te behandelen in de groepen 7
en 8. Dat signaal is opgepakt en in
beide klassen zal er (extra) aandacht
worden besteed aan het thema.
Fijne vakantie!
De MR wenst alle personeelsleden en
ouders een fijne vakantie toe en tot
2017!

bovenbouw bespreken de
leerkrachten dit met de kinderen.
Houdt u er rekening mee dat de
kinderen die middag om 12.00 uur uit
zijn.
De avond start om 17.30 uur en zal
geheel buiten plaatsvinden. Ouders
begeleiden zelf hun kinderen bij deze
activiteit. Gezamenlijk sluiten we het
Kerstfeest af om 19.00 uur. Voor dit
avondprogramma maken de kinderen
op school een lampion. Wilt u uw kind
een lampje meegegeven voor in de
lampion? (Voorzien van naam) Deze
kunt u inleveren bij de
groepsleerkracht van uw kind.
We staan elk jaar stil bij een goed doel.
Dit jaar hebben we gekozen voor de
stichting Gambia, Geven met Liefde.
We willen producten verzamelen voor
de Burbage Nursery School. Vanaf 8
december staat er in de grote hal een
kraampje klaar om de producten in
dozen te doen. Er is grote behoefte
aan schoolspullen,
verzorgingsmiddelen, speelgoed en
levensmiddelen. Hierover volgt nog
een uitgebreide brief.
Vrijdag 23 december zijn alle kinderen
om 12.00 uur uit en start de
kerstvakantie.
Femke, Annemarie & Lisette

SOEMO
Kerstgroep
Ook dit jaar vieren we Kerst op de
Tandem. Dit jaar een klein beetje
anders dan anders.
Donderdag 22 december starten we
met een kerstontbijt. Zoals gebruikelijk
brengt ieder kind iets lekkers mee voor
het ontbijt. In de onderbouw hangen
lijsten waar u op in kunt tekenen. In de

Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO
methode. SOEMO staat voor sociaal
emotionele ontwikkeling. We
bespreken met de kinderen hoe met
elkaar om te gaan, rekening te
houden met een ander en met z’n
allen te zorgen voor een gezellige,
ontspannen sfeer waarin een ieder
zich prettig en veilig voelt. Natuurlijk

moet je wel leren hoe daaraan mee te
helpen en wat er wel/ niet van je
verwacht wordt in bepaalde situaties.
Daarom stellen we iedere maand een
van de omgangsregels centraal
binnen de school. Dat betekent dat in
iedere groep de regel van de maand
extra aandacht krijgt. En als we
allemaal weten waar het om gaat
kunnen we op het schoolplein, in de
gangen, binnen de groep, tijdens de
overblijf, in de gymzaal maar ook thuis
of op de sportclub proberen zelf die
regel na te leven. Op verzoek van een
aantal ouders zullen wij u via de
Snelbinder voortaan op de hoogte
stellen van de regel van de maand
zodat u er thuis ook op in kan haken.
De regel van de maand december is:
Praten op de juiste toon vinden wij hier
heel gewoon.

