
TANDEMNIEUWS
EDITIE:  APRIL 2022

TER DOEST      SINT-JOZEF    SINT-BERNARDUS

TROTS
DOOR ELKE DEN DOELDER

BELANGRIJKE DATA

23 APRIL T/M 8 MEI
MEIVAKANTIE

 
27 APRIL

KONINGSDAG
 

1  MEI
SUIKERFEEST

 
4 MEI 

DODENHERDENKING
 

5 MEI
BEVRIJDINGSDAG

 
8 MEI 

MOEDERDAG
 

9 MEI
SCHOOLFOTOGRAAF ST
JOZEF EN TER DOEST

 
12 MEI

SCHOOLFOTOGRAAF 
ST BERNARDUS

 
23 MEI

WEEK VAN DE FACULTATIEVE
OUDERGESPREKKEN

 
26 EN 27 MEI VRIJ

HEMELVAART
 
 

Wat ging deze maand vlug voorbij. Wij kijken met
trots terug op deze maand. Op 8 april liepen drie
teams van de Tandem ruim 62 km tijdens de mini
Roparun. Deze kanjers hebben hun beste beentje

voorgezet voor het goede doel.
Het was vrijwel heel de maand genieten. De

leerlingen van de onderbouw hebben een bezoek
gebracht aan de boerderij. De middenbouw heeft de
bunkers bij Groede Podium bezocht en dan hebben

we ook nog en heel gezellig Paasfeest gehad. Nog
even en dan begint de meivakantie. Maar voordat het
zover is hebben we natuurlijk eerst nog de sportieve

koningsspelen!



 

Op 8 april werd in Oost-Zeeuws-Vlaanderen de Mini-Roparun georganiseerd. De
Tandem deed mee met drie teams, bestaande uit leerlingen uit groep 7 en 8. In
estafette-vorm hebben de leerlingen dik 60 kilometer gelopen, via 14
verschillende scholen binnen de gemeente Hulst. Op iedere school werden de
leerlingen ontvangen met iets te eten of drinken, en natuurlijk met de nodige
aanmoediging!

Het was een supermooie dag en een bijzondere belevenis. Natuurlijk stond deze
hele dag in het teken van het goede doel. Door de leerlingen van de tandem is
maar liefst € 1588 ingezameld! Wij zijn super trots op onze kanjers, die allemaal
zo hun best hebben gedaan en die fantastisch hebben gelopen. Wat een bikkels!

Tot slot willen wij iedereen bedanken die heeft geholpen op deze dag, zonder
jullie hulp was het niet gelukt!

Mini Roparun 2022



 

 

Boekennieuws
Regelmatig hebben wij op onze scholen
activiteiten rondom lezen, voorlezen en

het stimuleren van de leesmotivatie.

Kinderen zijn vaak erg enthousiast en gaan op zoek naar
bepaalde boeken. De teleurstelling is dan ook groot, als
ze een boek niet kunnen lenen bij de bieb in Hulst. Maar
velen niet weten dat je een boek kunt reserveren en dat

gewoon in Hulst bij de bibliotheek kan ophalen.

Via de site www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl kun je een
boek reserveren. Als je de schrijver of een titel invoert in de

zoekbalk en klikt op "vind" komt het boek tevoorschijn. Daarna
klik je op "reserveren" en voer je het nummer van je

bibliotheekpas in. Let op dat je hiervoor wel een wachtwoord
aanvraagt. U krijgt een mail van de bibliotheek wanneer het

gereserveerde boek klaarligt.
 

Wil je boeken zoeken die passen bij jou leeftijd, kun je via onderstaand links
gericht zoeken:

Kinderen van 0-6 jaar:
 https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/bnl/jeugdbibliotheek/0-6.html

 Kinderen van 6-9 jaar:
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/bnl/jeugdbibliotheek/6-9.html

Kinderen van 9-12 jaar:
https://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/bnl/jeugdbibliotheek/9-12.html

 



 

 

Schoolfotograaf

Direct na de meivakantie komt de schoolfotograaf.
Maandag 9 mei komt ze eerst naar Sint Jozef  en later naar Ter Doest
Hieronder het schema en de tijden voor Sint Jozef en Ter Doest:
Sint Jozef:
8.00u – 8.30u familiefoto’s
8.30u – 10.30u Individuele foto’s en groepsfoto’s
 Peuters/ groep 1-2-3/ groep 4-5/ groep 6-7-8-
 Broertjes-zusjes foto’s
 
Ter Doest (Graauw):
11.00u – 12.00u Broertjes-zusjes foto’s,  Individuele foto’s en groepsfoto’s, Peuters,
Groep 1-2-3
12.00u – 12.30u familiefoto’s
13.00u – 14.30u Individuele foto’s en groepsfoto’s
 Groep 4-5-6 en groep 7-8
            
Donderdag 12 mei komt de fotograaf naar Sint Bernardus. Hieronder het schema:
8.00u – 8.30u familiefoto’s
8.30u – 12.00u Individuele foto’s en groepsfoto’s
 Peuters, Groep 1-2, Groep 3-4, Groep 5-6, Groep 7-8
 Groepsfoto Tandem 7-8
 Broertjes-zusjes foto’s
12.00u – 12.30u familiefoto’s



 

 

Grote schoonmaak
Bernardus

Op woensdag 20 april zijn we met de Tandem 
groep 5/6 op excursie geweest naar 

Groede Podium. Wij hebben de afgelopen weken
tijdens de Blink lessen geleerd over oorlog. Daarbij

hebben we ingezoomd op de Tweede Wereldoorlog.
De kinderen kregen eerst een rondleiding van een
deskundige door het bunkerdorp. Er waren diverse

bunkers te zien die gebruikt werden tijdens de oorlog.
We mochten zelfs een aantal bunkers van binnen
bezichtigen. Op het eind mochten de kinderen 

nog even spelen  in de speeltuin. 
Het was een leuke, interessante ochtend. 

Excursie 5-6

Dinsdag 17 mei wordt de school in
Clinge nog eens lekker opgefrist. De

ouderraad is op zoek naar ouders die
kunnen helpen. Binnenkort ontvangt u

nadere toelichting met daarbij de
tijden.Wellicht kunt u de datum al

reserveren in uw agenda!



 

Nieuws uit de KOV

We starten met leuk nieuws: juf Petra is weer deels terug! De kinderen en de juffen zijn
daar erg blij mee! Ook juf Petra kon niet wachten om iedereen weer te zien! Welkom

terug juf Petra!
We zijn op de kinderopvang/peuterspeelzaal nog steeds bezig rond het thema:

Boerderij. We hebben al heel veel gezien en geleerd hoor! De lammetjes, de schapen
en de koeien hadden we al eens een bezoekje gebracht, maar van Alpaca's had nog

niet iedereen gehoord. Dus we zijn eens naar Alpaca-World in Koewacht geweest met
alle peuters. Een Alpaca-boerderij. Wat was dat leuk zeg! We kregen uitleg over de

schattige beestjes, mochten de Alpaca’s eten geven en wie durfde mocht ze zelfs eens
aaien of knuffelen. Dat leverde natuurlijk ook hele leuke foto’s op!

Ook hebben we in ons tuintje bloembolletjes geplant. Spannend hoor, want komen er
dan echt bloemetjes uit en wanneer komen die bloemetjes dan tevoorschijn? We gaan

het binnenkort zien…
En op een dag was de paashaas langs geweest, want er lagen ineens allemaal

paaseieren op het schoolplein en in ons tuintje. Gelukkig kunnen onze kindjes goed
zoeken, want hij had ze goed verstopt! In ons zelfgemaakte mandje mochten we er

allemaal een paar mee naar huis nemen. En buiten dit alles hebben we natuurlijk nog
lekker geknutseld, kringgesprekjes gedaan, liedjes gezongen en verhaaltjes

voorgelezen over de boerderij, de lente en Pasen. 
Groetjes, 

 
De juffen van Team Ter Doest

 



 

Wij wensen iedereen een fijne, zonnige
meivakantie toe en tot maandag 9 mei!

 
Tandemteam


