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Een bijzonder moment om de laatste
nieuwsbrief van 2021 te maken. Bijzonder
om in een lege, stille school te zitten, zonder
het bruisende van alledag, het gelach van
kinderen niet te horen. De Kerstvakantie is
een week eerder begonnen. Voor sommigen
is dat prettig, voor anderen een hoop
geregel. Op school is het team druk met het
organiseren van lessen voor na de vakantie.
Het afstandsonderwijs dreigt helaas steeds
reëler te worden.
Gelukkig zijn er ook mooie lichtpuntjes. We
kijken terug op een speciale en gezellige
Sintviering. Op Parro kunt u alle foto's zien.
En dankzij de enorme inzet van de
Ouderraad en het team hebben we 
 afgelopen vrijdag het jaar 2021 kunnen
afsluiten met een mooie Kerstviering. We
staan hierin samen sterk; kinderen, ouders
en school. Laten we dit in 2022 met elkaar
volhouden. Op naar een jaar met nieuwe
uitdagingen!



 

Achter de schermen zijn we als team druk bezig met het huiswerkbeleid en het
agendagebruik van onze leerlingen. Aan het begin van het schooljaar hebben
alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een agenda gekregen. De leerlingen mogen
belangrijke momenten (denk aan de info-avond of schoolreis), vrije dagen en
vakanties in de agenda schrijven. Dit doen we niet op school, maar kunt u thuis
met uw kind(eren) doen.

De leerkrachten zorgen ervoor dat de toetsen van spelling, Engels, topo en
Blink een week van tevoren in de agenda genoteerd zijn. Na een toets laat de
leerkracht de leerlingen zelf hun cijfer in de eigen agenda schrijven. Wanneer
een leerling voor een toets lager dan een 5 scoort, zullen wij dit in de agenda
noteren als een 5*. Dit doen we om de motivatie bij leerlingen te behouden. 
Ook wordt het huiswerk in de agenda geschreven. De leerkracht zal na het
nakijken van het huiswerk korte feedback in de agenda schrijven. We willen u
als ouder(s)/verzorger(s) vragen (wekelijks) de agenda te bekijken en een
handtekening te zetten bij het weekend van de betreffende week. Zo kunnen
de leerkrachten zien of de informatie bij u terecht komt.

Huiswerk en agendagebruik



 

 

Sintviering
Woensdag 1 december heeft Sinterklaas een bezoek aan
alle scholen van de Tandem gebracht. Vanwege Corona
en de hoge leeftijd van Sint leek het een veiliger idee dat

Sint de kinderen digitaal bezocht.
Om 08:30u  hebben we Sint en de Digipiet van harte

welkom geheten.
Sint is online in alle groepen geweest en heeft alle

kinderen van de Tandem gesproken. De Pakjespiet had
de cadeautjes op school klaargelegd. Het was een

gezellige ochtend. 
 
 

De kinderen hebben naast het bezoek aan Sint allerlei
leuke activiteiten gedaan. Groep 5 t/m 8 zaten gezellig bij
elkaar met de surprises. Wat een prachtige kunstwerken

zijn er gemaakt.



 

 

Blijf Cool!
Donderdag 25 november stond een

Amerikaanse schoolbus in Clinge en Graauw
voor de kinderen van de Tandem 7/8. In de

bus kregen de kinderen van de stichting 1nul1
op een interactieve manier voorlichting over
wat energiedrank, roken en alcohol met je
doet. Er werd ingegaan op wat de gevolgen
voor jongeren kunnen zijn als zij beginnen

met het gebruik van deze middelen.
Daarnaast was er aandacht voor

weerbaarheid. Kortom een indrukwekkende
en leerzame ochtend.



 

Kerstviering
Vrijdag 17 december was het dan zover. De laatste dag voor de

Kerstvakantie. Een weekje eerder dan gepland. Dankzij het
meedenken en de geweldige hulp van de Ouderraad konden wij

samen zorgen voor een fantastisch Kerstfeest op school. De
scholen waren prachtig versierd. 's Morgens kwamen de kinderen

in hun mooiste kleren naar school. Op St Jozef waren de tafels
mooi gedekt voor het Kerstontbijt. Op Ter Doest brandde de

openhaard en was alles klaargezet voor een gezellige ochtend
waarbij de warme chocomelk met slagroom en kerstkoekjes niet
ontbraken. Op St Bernardus stond de ochtend in het teken van
Kerstactiviteiten. Daarbij hebben zij presentjes gemaakt voor de
mensen in de zorg. Tijdens het luistersen naar het Kerstverhaal

kregen de kinderen een krentenbol met chocomelk. De kinderen
hebben genoten en zijn met een blij gezicht de vakantie ingegaan.

Iedereen enorm bedankt voor jullie inzet en bijdrage!
 
 



 

Stagiaires
Op 13, 14 en 15 december hebben wij kennisgemaakt met
drie stagiaires die na de Kerstvakantie op onze scholen drie
weken stage komen lopen. Het zijn derderjaars studenten

van Vives Lerarenopleiding uit Kortrijk.
Deze eerste drie dagen hebben zij vooral kennisgemaakt

met de school, de kinderen, de leerkrachten en onze
manier van werken. Na de vakantie zullen zij drie weken

deels de groep zelfstandig draaien.
Op St Bernardus zal Emma Tack haar stage lopen 

in groep 5-6.
Op Ter Doest komt Leen Vanderbauwheede in groep 4-5-6.

Op St Jozef komt Arthur Vandenameele bij groep 6-7-8.
 
 



 

Nieuws van de kinderopvang St Jozef
Hier alweer de laatste nieuwsflits van 2021 vanuit de

kinderopvang. 
Thema de bakker hebben we verder uitgewerkt en
natuurlijk kwam Sint (online) op bezoek. We kregen

een cadeautje met dank aan de Ouderraad.
Toen ging de Sint naar Spanje en vlug haalden wij de

kerstbomen van zolder. De kinderen hebben veel
sinterklaasliedjes gezongen onder de kerstboom :-),

omschakelen is wel moeilijk voor de peuters. De
kinderen hebben Kerstbomen versierd, kerstballen

gemaakt en deze week genoten we van een
kerstlunch verzorgd door de ouderraad.

 
Wij wensen iedereen gezellige feestdagen en een

gezond en gelukkig 2022.
 

 Groetjes Jenna, Laura, Karin, Lydia en Marita
 



 

wij wensen iedereen een prettige
vakantie, fijne feestdagen vol liefde,

gezondheid en geluk;
wacht niet op bijzondere momenten

maar maak gewone momenten
bijzonder!


