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Even bijpraten;
Laatste nieuwsbrief schooljaar 2019-2020
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van dit schooljaar. Een jaar dat we door Corona niet
snel vergeten. Maar misschien vergeet u dit schooljaar ook niet omdat uw kind groep 8 heeft
afgerond, heeft leren lezen, nieuwe vrienden heeft gemaakt of zelfverzekerder is geworden!
Het fijne van het werken op een school is dat je getuige bent van al deze mooie en
uiteenlopende ontwikkelingsstappen van kinderen. Wij zijn trots op onze leerlingen! Ze
hebben hard gewerkt.
Als vertrekkend directeur wil ik hier ook graag aan toevoegen dat ik trots ben op het
Tandemteam. Er is veel werk verzet, veel geleerd, uitgewisseld en er zijn stappen gezet
waardoor ik met alle vertrouwen deze mooie school overdraag aan mijn opvolgster.
Inmiddels hebben we kennisgemaakt, is de nodige informatie overgedragen en kijkt ook zij
uit naar een goede start op beide scholen.
Rest mij nog, u als ouder te bedanken voor de prettige samenwerking, gesprekken en leuke
momenten waarop wij samengewerkt hebben.
Groet en tot ziens Lonneke
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OR bedankt voor de teamlunch op de studiedag!

Wat een leuke en heerlijke verrassing tijdens deze intensieve
dag van overleg en kennis delen.

Afscheid groep 8:
Volgende week woensdag 8 juli is de laatste schooldag voor groep 8. In de ochtend speelt
groep 6-7-8 de musical voor alle kinderen van De Tandem en nemen alle groepen afscheid
van groep 8.
In de avond zijn alle ouders en broers en zussen van groep 6-7-8 uitgenodigd om naar de
musical te komen kijken.
Rond 20.00 uur is de musical afgelopen en fietst groep 8 uit. Het zou leuk zijn als er langs de
route ouders, kinderen, opa’s, oma’s, familieleden en buurtgenoten staan om groep 8 uit te
zwaaien. De kinderen van De Tandem maken vlaggetjes, maar natuurlijk is het ook leuk om
de vlag uit te hangen voor deze speciale gelegenheid. Denk daarbij wel aan de 1,5 meter
afstand! De kinderen fietsen een rondje door de Hollestraat, Jac. Thijssenstraat en dan over
het schoolplein De Tandem uit.
Organisatie laatste schooldag:
Vrijdag 10 juli is de laatste schooldag. Samen met de kinderen maken we hier een gezellige
ochtend van. De kinderen mogen deze ochtend een gezelschapsspel van thuis meenemen.
Om 12.00u glijden alle kinderen de school uit en begint de vakantie. Bij het uitglijden van de
kinderen willen we u vragen op het schoolplein te komen en 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Tevens is er gelegenheid voor u als ouder om Lonneke Hubers gedag te zeggen.
Schoolgids en bijlage 2020-2021
In het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolgids en de bijlage, dit is in afstemming met de
MR afgesproken. Het vakantierooster en vrije dagen overzicht treft u op de website en in
deze nieuwsbrief:
Vakanties en vrije dagen:
• Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 2020
• Kerstvakantie: 18 december t/m 3 januari 2021
• Carnaval: 13 t/m 21 februari 2021
• Goede vrijdag 2 april 2021
• Tweede Paasdag 5 april 2021
• Koningsdag 27 april 2021
• Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021
• Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
• Zomervakantie 16 juli t/m 29 augustus
Let
op: vrijdag 18 december voor de kerstvakantie en vrijdag 16 juli voor de zomervakantie zijn d
e leerlingen de gehele dag vrij.
Voor de andere vakanties zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij.
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Studiedagen:
• Maandag 14 september 2020
• Maandag 16 november 2020
• Vrijdag 26 februari 2021
• Woensdag 23 juni 2021

Schoolreisdatum:
In afstemming met de OR is ervoor gekozen de schoolreis te verplaatsen naar de tweede
helft van het schooljaar. Gedurende de voorbereiding en reserveringsperiode waren er te
veel beperkende maatregelen van kracht rondom Corona.
In geval van nood gedurende de vakantie:
Helaas is het soms zo dat er in gezinnen verdrietige situaties zich voordoen in de vakantie.
Denk hierbij aan ziekte, ongeval of overlijden van een naaste.
In gevallen waarbij u afstemming met school nodig vindt, kunt u contact opnemen met
Lonneke Hubers: 06-44651136. Wilt u geen gebruik maken van de mail in deze situaties?
Ik controleer deze niet frequent tijdens mijn vakantie.
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