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De herfstvakantie staat voor de deur. Terwijl
de natuur om ons heen weer prachtig kleurt in
de herfstkleuren, blikken we even terug op de
eerste periode. De eerste belangrijke start van
het schooljaar zit erop: De gouden weken.  We

noemen deze periode zo, omdat we juist
tijdens deze weken als groep de toon zetten;

hoe gaan we met elkaar om, wat is daarbij
belangrijk en hoe willen we dat? Een

dynamische periode waarin veel gebeurt en
uiteindelijk de puzzelstukjes in elkaar vallen: Zo

doen wij het met elkaar!  Wat fijn om alle
kinderen enthousiast te zien en wat is er al

weer veel gebeurd, de Kinderboekenweek, de
eerste studiedagen, de eerste MR vergadering
heeft plaats gevonden en ook de ouders van
de ouderraad zijn alweer druk in de weer om

fantastische activiteiten voor de kinderen voor
te bereiden.

Een mooie start die de toon zet voor een
fantastisch schooljaar.

 



 

We kijken terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. Na de feestelijke opening
hebben we twee weken kunnen genieten van leuke activiteiten en hebben we

kennisgemaakt met nieuwe kinderboeken. De voorleeswedstrijd is opgestart en de
winnaars van 2021 zijn Fenne van Ter Doest

en Charlotte van St Jozef. Deze voorleeskanjers gaan door naar de volgende ronde in de
bibliotheek en nemen het op tegen voorleeskampioenen van andere scholen. Veel

succes dames!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De beroepenmarkt was een enorm succes. Bedankt ouders en grootouders voor jullie
fantastische inzet. De kinderen hebben genoten  en dankzij jullie kennis kunnen maken

met diverse beroepen.
 

De kinderen van de Tandem hebben massaal hard gewerkt voor de actie 'Heitje voor
een karweitje'. Het was een groot succes en we hebben een mooie opbrengst

opgehaald. De opbrengst gaat naar het aanvullen van de leescollectie in de bibliotheek
op school. Bedankt kinderen, ouders, grootouders en andere betrokkenen voor jullie

inzet!

Kinderboekenweek 2021



 

 

Studiedagen
Woensdag 6 en woensdag 13 oktober hadden de leerkrachten van de Tandem

studiedagen. We vertellen graag met welke ontwikkelingen we bezig zijn.

Woensdag 6 oktober stond in het teken van de fusie van Elevantio. We hebben
met elkaar gesproken over de vijf kernwaarden van Elevantio: Verbondenheid -

Samen sterk - Trots - Eigenheid - Verwondering.

Woensdag 13 oktober hebben we onderzocht op welke manier we vormgeven
aan burgerschap. Sinds augustus 2021 is er een aanpassing op de wet

Burgerschap gekomen. We hebben met elkaar onderzocht en bepaald waar
voor ons het accent op Burgerschap ligt en wat wij belangrijk vinden om de

kinderen van de Tandem mee te geven. Komende weken wordt het beleidsplan
beschreven en zal actief Burgerschap en sociale integratie op de Tandem

worden geïmplementeerd.
Kortom: Burgerschap op de Tandem wordt doelgerichter, samenhangend,

herkenbaar en zichtbaar!
Later die ochtend heeft de midden- en bovenbouw zich gericht op een

beredeneerd aanbod, om optimaal aan te kunnen sluiten op de individuele
leerbehoeften bij kinderen. De leerkrachten van de onderbouw hebben het

nieuwe thema " De Bakker" uitgewerkt, dat 8 november van start gaat.

De teamscholing EDI werd vervolgd. Uit de nul-meting kwam naar voren dat we
ons als Tandem gaan richten op het scherp stellen van het doel, waarbij

aandacht is voor het concept én voor instructie op de vaardigheid. Daarnaast
staan we bewust stil bij het controleren van begrip: hebben de kinderen de

instructie goed begrepen en voelen zij zich na de instructie voldoende
competent om zelfstandig aan de verwerking te beginnen. De leerkrachten van
de Tandem leren van en met elkaar door samen de lessen voor te bereiden. Ze

leggen lesbezoeken bij elkaar af en geven elkaar feedback. Zo versterken wij
niet alleen elkaar maar vooral de lessen, waardoor de kinderen zich optimaal

kunnen ontwikkelen.



 

 

Info ouderraad

De vrijwillige ouderbijdrage
De leerlingen krijgen weer een brief mee om de vrijwillige

ouderbijdrage te voldoen. De bijdrage blijft net als vorig jaar 
12, 50 euro per kind met een maximum van 25 euro per gezin.

De bijdrage is vrijwillig en wij sluiten geen enkel kind bij activiteiten
buiten. Vorig jaar hebben we een redelijke bijdrage ontvangen,

waarvoor wij u natuurlijk erg dankbaar zijn. Dankzij uw bijdrage kan de
activiteitencommissie feestelijke extra activiteiten verzorgen zoals

Sinterklaas, Kerst en Carnaval, maar ook leuke buitenschoolse
activiteiten.

Speculaaspoppenactie

Om al deze activiteiten aan de kinderen te kunnen bieden, wil de
ouderraad van Ter Doest en St Bernardus extra geld ophalen. Zij

hebben het leuke idee bedacht om speculaaspoppen te verkopen. De
kinderen van Ter Doest en St Bernardus ontvingen deze week een brief

met daarin alle info. De OR van St Jozef start na de Carnavalsvakantie
met een actie.



 

 

Week van de Mediawijsheid
Van 5 t/m 12 november is het de week van Mediawijsheid in de groepen 

7 en 8. Het thema van 2021 is " Samen sociaal online".
 

Kinderen van nu groeien op in een wereld vol media. Hoewel je officieel pas
vanaf 16 jaar gebruik mag maken van online platforms als Instagram en

TikTok, zijn veel kinderen onder de 12 jaar al online actief. Het is belangrijk
om hierover te praten met kinderen.  Maar, hoe praat je met kinderen over
hun online gedrag? Hoe kun je het ijs breken en media gebruiken om tot de

kern te komen?
Tijdens de landelijke wedstrijd van de Week van de Mediawijsheid worden

duizenden klassen uitgedaagd om de personages uit de game te helpen bij
hun spannende mediawijze missie, om zo veel mogelijk bits (punten) te

scoren. Er zijn in totaal vijf MediaMissies. Een MediaMissie bestaat uit een
spannende filmaflevering, klassikale vragen en opdrachten op het digibord.
Thuis kunnen de leerlingen extra bits verdienen door het doen van leuke

opdrachten op MediaMasters Extra. De klas die tijdens de landelijke wedstrijd
de meeste bits scoort, mag zich de Meest mediawijze klas van Nederland

noemen én wint een mooie prijs.
 



 

Even voorstellen 
Hallo, mijn naam is Brandon de Detter en ik ben een eerstejaars
student van de opleiding Onderwijsassistent (Niveau 4) op het
MBO Scalda in Terneuzen. Voor deze opleiding heb ik op de

basisschool de Nobelhorst gezeten en daarna heb ik mijn VMBO-T
diploma gehaald op het Reynaertcollege. Ik ben 18 jaar oud en zal
het komende jaar op donderdag en vrijdag stage lopen op St Jozef.
Zelf woon ik in Hulst met mijn ouders en mijn kat Frip. In mijn vrije
tijd wandel, badminton of sport ik graag, ook vind ik het leuk om

tijd door te brengen met mijn familie.
Ik kijk er enorm naar uit om kennis met u te maken en hoop ik veel
te leren op mijn stage! Als u nog vragen heeft, twijfel niet om ze te

stellen. Tot snel! 
Groetjes Brandon.

 



 

Hallo allemaal,
 

Ik ben Jill Ferket en ik ben 16 jaar. Ik ben
een eerstejaars stagiaire op Scalda en

volg de opleiding kindprofessional.
Ik kom elke donderdag en vrijdag stage

lopen in groep 1-2 op St Bernardus.
Ik speel hockey en vind het leuk om naar
muziek te luisteren. Ik heb heel veel zin

om stage te komen lopen op deze school.



 
Ik ben Amy Hellebrekers, ik ben 16 jaar oud en ik doe

de opleiding kindprofessional.
Ik ben eerste jaars stagiaire en ik loop op de

donderdag stage bij de kinderopvang en op vrijdag
loop ik stage bij groep 1,2 en 3 op Ter Doest.

Ik heb enorm veel zin om hier komend jaar aan de
slag te gaan!

.



 

Nieuws van de BSO , KOV en PSZ
BSO St. Bernardus Clinge

 
Na school komen de kinderen naar de BSO, ze hangen hun jas en tas netjes in de
gang, gaan hun handen wassen en zitten we samen aan tafel om fruit te eten en

we drinken uitsluitend water en krijgen erna een gezonde koek.
Daarna gaan ze even buiten uitwaaien na een intensieve schooldag in de klas,

zodat de juf. de ruimte krijgt om af te wassen, de tafels en stoelen
schoonmaken.

 
Bij de BSO werken we niet met thema’s, we luisteren naar de input van de
kinderen en daarmee gaan we aan de slag zoals spelletjes, dansen , zingen,

knutselen enz.
Omdat er verschillende leeftijden zijn van 4 tot 12 jaar zorgen wij ervoor dat de

activiteiten aansluit op hun leeftijd categorie.
De kinderen krijgen ook de ruimte om een vrije keuze te maken.

 
Bij mooi weer spelen we buiten en bij slecht weer doen we iets creatiefs binnen
zoals vrij spelen, de oudere kinderen kunnen gewoon lekker chillen op de bank

met een boek of samen een leuk filmpje kijken.
 

Iedereen is welkom bij de BSO en we voelen ons THUIS !
Ons motto is:

•     We doen samen leuke dingen
•     We delen onze speelgoed

•     We ruimen altijd op na het spelen
•     We luisteren naar elkaar

•     We zijn beleefd en hebben respect voor elkaar
•     We zijn behulpzaam en vertrouwen elkaar

 
Op elke donderdag hebben we een eerste jaars stagiaire op de groep 

en dat is juf Jill. 
 
 



 

De BSO is elke middag open behalve op de woensdag.
Juf Emmy of juf Christine zijn altijd aanwezig.

 
Onze openingstijden :

•     maandag tot en met vrijdag van 7:30 -8:30 uur
•     VOT vanaf 7:00 uur

•ma-,di-,do- en vrijdag vanaf 14:30 -18:00 uur.
 
 

Peuterspeelzaal St. Bernardus Clinge
 

Op de PSZ bieden we de kinderen structuur en geborgenheid in een veilige omgeving. Ons lokaal
is in hoeken verdeeld zodat het voor de kinderen uitdagend, ontdekkend en leerzaam is.

 
We werken met een VVE programma  genaamd “Uk en Puk”.

Om de 6 weken starten we met een andere Thema dat aansluit met groep 1 en 2.
 

Thema “Ik en mijn familie”
 

Wij kleden onze thema tafel samen met de kinderen en betrekken Puk erbij, zodat het voor hun
ook duidelijk is waarover de thema gaat. Door dit samen met de kinderen te doen krijgen we 

 input van de kinderen om de themawoorden samen te stellen en een betekenis te geven.
 
 
 
 



 

Om elke ontwikkeling te kunnen stimuleren en doelgericht te begeleiden, werken we dit uit in ons
thema door middel van creatieve - , educatieve - en thematische activiteiten. De activiteiten zijn

bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zoals, rollenspel,
individuele educatieve werkjes, spelletjes aan tafel , boeken voorlezen, zingen en versjes

opzeggen tijdens de kring .
Elke activiteit bevat daarnaast gerichte aanwijzingen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

 
Op elke donderdag hebben we stagiaire juf Jill

Juf Emmy en juf Christine zijn er elke ochtend aanwezig bij de PSZ.
 

Onze openingstijden zijn maandag tot en vrijdag van 8:15 -12:15 uur.
 

Team St Bernardus
 



 

Deze maand hebben we gewerkt aan het thema "ons huis en onze familie".
De kinderen hebben nieuwe woordjes aangeleerd en leerden over 

wie er in ons huis wonen. 
 

In de week van dierendag kwam Rosan (mama van Florentine) naar school met de
 pony. Veel peuters vonden het geweldig om een ritje doen. 

 
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek hebben we samen met de school 

de opening gedaan met een dansje en een liedje. 
Het thema is "Je kan worden wat je wil" . We hebben besproken wat de ouders van 
de peuters als beroep hebben. Als afsluiter  hebben we een leuke beroepenmarkt 

gehad met bezoek van Rosan (dierenverzorgster), Sabrina (kapster), 
werkvoorbereider Dennis en brandweerman Adri(opa van Tijs).

 
We mogen 2 nieuwe kindjes verwelkomen Maithe en Arthuur.

 
Team Nieuw Namen

 

Kinderopvang Nieuw Namen



 
Iedereen een fijne herfstvakantie!

wij zien elkaar weer terug op
maandag 1 november!



 


