
TANDEMNIEUWS
EDITIE:JANUARI 2022

TER DOEST      SINT-JOZEF    SINT-BERNARDUS

LET NEW ADVENTURES BEGIN..
DOOR ELKE DEN DOELDER

BELANGRIJKE DATA
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(VRIJ VANAF 12:30U)

 
18 FEBRUARI 

RAPPORT 1
 

21 FEBRUARI
WEEK VAN DE

OUDERGESPREKKEN
 

22 FEBRUARI
INFORMATIE MIDDAG VOOR

GROEP 8 OP HET
REYNAERTCOLLEGE

 
25 FEB T/M 6 MAART

VOORJAARSVAKANTIE
 
 
 

Het jaar 2022 zijn we goed begonnen. We waren
blij dat we elkaar weer konden ontmoeten. Maar
na een week drukte het Coronavirus helaas weer
zijn stempel. Verschillende kinderen en collega's

zitten thuis in quarantaine na een positieve
zelftest. Gelukkig hoeven kinderen vanaf 26

januari niet in quarantaine na contact met iemand
die positief getest is, maar mogen zij direct na een

negatieve test gewoon naar school.
Wij doen ons uiterste best om de groepen te

blijven bemensen en kwalitatief goed onderwijs te
verzorgen aan alle kinderen, thuis of op school.

We zijn ontzettend blij met u, de ouders, die alert
zijn op klachten en direct handelen. Het is fijn dat

we hier samen in staan. Met elkaar zorgen we
ervoor dat onze scholen veilig en verantwoord

open blijven!



 

Kerstactie
Corona, we kunnen er niet omheen en iedereen heeft ermee

te maken. Onder andere voor de mensen die in de zorg
werken is het een pittige tijd. De leerlingen van St Bernardus

hebben in het kader van Kerst heel mooie presentjes
geknutseld voor de medewerkers van het ziekenhuis in

Terneuzen om ze te bedanken voor het harde werk.
De leerlingen hebben allemaal een waxinelichthouder gemaakt, met daaraan
een mooie tekening of een persoonlijke boodschap. Juf Evelien en juf Nadja

hebben alle presentjes naar het ziekenhuis gebracht. Deze zijn verdeeld over
de verschillende afdelingen en aan de zorgmedewerkers overhandigd. Ze

waren er erg blij mee en vonden het een lief gebaar. Ze vinden het fijn dat er
aan ze is gedacht. Wij zijn natuurlijk heel erg trots op de kinderen en natuurlijk

ook op alle mooie werkjes!



 

 

In de nieuwsbrief van december hebben wij u op de hoogte gebracht
dat na de vakantie op elke locatie een student  van de lerarenopleiding

uit Kortrijk drie weken stage zou komen lopen. Vanwege de onzekerheid
of de scholen na de Kerstvakantie open zouden gaan, hebben de

stagiaires besloten om de stage niet door te laten gaan. Zij konden
gelukkig hun stage op Belgische scholen doen, zodat hun studie geen
vertraging op zou lopen. Wij vonden dat natuurlijk ontzettend jammer,

maar begrijpen en steunen hun keuze.

Vlaamse stagiaires

Studiedag
Donderdag 13 januari hebben we met het team weer een scholing gehad

over EDI, Expliciete Directe Instructie.
We stemmen de inhoud van de lessen af op de instructie. Dat houdt in dat

we gericht kijken naar de lesstof en daarbij goed de leerlijnen kennen.
Daarnaast hebben we aandacht besteed aan hoe je nu procedurele kennis
onderwijst en hoe je feitenkennis aanbiedt, waarbij de kinderen een actieve

rol aannemen. Kortom weer een inspirerende middag waardoor wij ons
onderwijs weer kunnen versterken.

Thematisch spelend leren
Het thematisch spelend leren in de onderbouw is al aardig geïmplementeerd.

De juffen werken en leren met en van elkaar omtrent deze vorm van onderwijs. 
De afgelopen periode hebben zij gewerkt rondom het thema het huis, de bakker en
komende periode de post. Dit schooljaar hebben we de thema's  samen vastgesteld

met de peuters, om een doorgaande lijn te kunnen waarborgen.
 



 

 

Kinderen leren vanuit betekenisvolle thema's en worden daarbij uitgedaagd tot
spelend, onderzoekend en ontwerpend leren.

Dat onze scholen zich daarin goed ontwikkelen blijft niet onopgemerkt.
Onderstaand bericht werd op Linkedin gedeeld.

 
 

Ruth Heuvelman-Kroon• 1steSenior onderwijsadviseur, Specialist Jonge Kind, Orthopedagoog,

Spreker en Beeldcoach2 w • 2 weken geleden

 

Deze uitnodigende spelhoek 'Bakkerij Ter Doest' zag ik net voor de vakantie in groep 1-2-3 bij

basisschool Ter Doest met directeur Elke Den Doelder van Elevantio. Een uitdagende hoek die

samen met de kinderen ingericht en bedacht is. Er wordt tegemoet gekomen aan alle

spelfasen, van manipulerend spel tot rollenspel. En op een betekenisvolle manier wordt er

aandacht besteed aan de beginnende geletterdheid en gecijferdheid! Mooi! Expertis

Onderwijsadviseurs #jonge kind #kleuters #spel

 

https://www.linkedin.com/in/ruth-heuvelman-kroon-65561766?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA35K-EBXCPG211A4REWtkt9jmNzla-dUmo
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC7t0rQBn1liFvRnkUwFnx6gr8ZENSrbdwQ
https://www.linkedin.com/company/elevantio/
https://www.linkedin.com/company/expertis-onderwijsadviseurs/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=jonge&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6887725286197137408
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=kleuters&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6887725286197137408
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=spel&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6887725286197137408


 

 

VOORLEESONTBIJT
Op 26 januari werden De Nationale Voorleesdagen
geopend met een voorleesontbijt op de scholen. 
Op Ter Doest kwam postbode Nicole voorlezen uit
het prentenboek " De zeven postbodes". De
kinderen op St Jozef werden verrast met een
lekkere traktatie terwijl juf Kim het boek "De ridder
zonder billen" voorlas.  Op St Bernardus heeft juf
Paola de voorleesdagen heel knus geopend met
het prentenboek " Het eiland van olifant". 
Voorlezen is ontzettend leuk voor zowel kinderen
als ouders.
Benieuwd naar de prentenboek top 10 van 2022?
Kijk op de site www.bplusc.nl

Carnaval 2022
Carnaval vieren in coronatijd? Hoe gaan we dat doen?

Het team is al druk aan het voorbereiden en de
contacten met de Raad van Elf worden gelegd. We zijn

nog in afwachting van de geldende regels vanuit de PO-
raad en vanuit ons bestuur. Wat wel vaststaat is dat we
vrijdagmiddag 25 februari Carnaval vieren op school. De
kinderen mogen die dag natuurlijk verkleed naar school

komen. Wij hebben er ontzettend veel zin in!
Via de Parro houden we u op de hoogte over de

definitieve invulling .



 

 

Nieuws vanuit KOV
Voor de Kerstvakantie hebben we ons thema “Bakker”

afgesloten met een Kerst brunch.
 

In de 2de week van januari 2022 zijn wij, net
als in groep 1-2-3, begonnen met het thema

“Post”.
We hebben onze thema hoek van de bakker

omgetoverd tot
“Peuter postkantoor”.

 

In ons postkantoor hebben we samen
met de peuters het helemaal ingericht en

hebben we onze themawoorden
samengesteld.

 
Op woensdag 17 februari komt de echte

postbode van Post.nl langs met zijn
postbus.

 
groetjes Emmy en Christine,

Clinge



 

 

Voor de kerstvakantie hadden we het over de bakker. 
We hebben zelf heel veel moois en lekkere dingen gemaakt.

Ook zijn alle kinderen een keer naar een echte bakker meegegaan. Sommigen zijn
naar bakker Risseeuw in Hulst, bakker Boussen in Sint Jansteen of bakker Goossen
in Kloosterzande geweest. Dat was voor iedereen een bijzonder uitje; leuk om te

zien hoe dat er nu bij de bakker in het echt uitziet !
 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het thema: Post. We vouwen zelf
enveloppen en maken een tekening, brief of kaart, die we dan in ons postkantoor

kunnen versturen. Ook zijn er al heel wat pakketten aan de juffen gebracht.
 
 
 
 
 
 

Afgelopen week startten de Nationale Voorleesdagen en wij hebben dan donderdag
een voorleesontbijt gehouden. We hebben heerlijk gesmuld van het ontbijt en er

kwam zelfs een echte postbode voorlezen !
 

Juf Petra heeft haar heup gebroken en zit daardoor nog een flink aantal weken thuis
om te herstellen en te revalideren. We wensen haar een voorspoedig herstel en

veel beterschap. We hopen je snel weer te zien, juf Petra!
 

Namens de juffen van Ter Doest, Graauw



 

Gastles gebarentaal

Woensdag 26 januari kreeg groep 4-8 een les gebarentaal. We kregen deze les van
een professionele gebarentolk die, zo leerden we, voor doof-blinde, dove én

horende mensen tolkt. Eerst hebben we wat geleerd over gebarentaal en tolken in
het algemeen. Daarna leerde Hanneke ons het Nederlands handalfabet. Zo konden

we onze namen spellen. Een aantal leerlingen mocht voor de klas een naam
gebaren, terwijl de rest van de klas moest meekijken welke naam het was. 

 
 

Daarna heeft Hanneke ons een aantal dieren geleerd in gebarentaal. We mochten
allemaal een kaartje met de naam van een dier uit een pot grabbelen en de juiste

dieren (huisdieren, boerderijdieren, bosdieren en jungledieren) bij elkaar zoeken. Dit
moest natuurlijk met gebaren en zonder te praten. Tot slot keken we een filmpje van

een verhaal met gebarentaal. Het was een superleuke les en wat hadden we graag
nog verder geoefend! 



 

Graag willen wij u er nogmaals aan herinneren dat wij dankzij de
vrijwillige ouderbijdrage allerlei leuke en leerzame activiteiten voor

uw kinderen kunnen organiseren.
Denk hierbij aan schoolbrede activiteiten, Carnaval, Pasen, sportdag

en natuurlijk een leuke uitstap.
Wij danken de vele ouders die de vrijwillige bijdrage reeds hebben

betaald. Indien u nog wilt bijdrage zijn wij u natuurlijk heel
dankbaar.

Samen maken we de tweede helft van het schooljaar sprankelend!
 

Ouderrekening St. Jozef: NL39 RABO 0136 6034 83
 

Ouderrekening St. Bernardus : NL51 RBRB 0941 4613 27
 

Ouderrekening Ter Doest: NL 80RBRB 0919 2137 58
 
 
 

Namens de ouderraad van St Bernardus, St jozef en Ter Doest!
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage


