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Na een zeer zonnige zomervakantie beginnen we
maandag 5 september weer. Hopelijk heeft iedereen
genoten van de vakantie en hebben de kinderen
weer zin om naar school te komen.
Wij kijken naar ze uit!
Een speciaal welkom aan nieuwe leerlingen en hun
ouders; we hopen dat ieder zich snel thuis zal voelen
op onze school. Afgelopen week hebben de juffen
alles weer klaargemaakt voor een goede start.
We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken!

De eerste schooldag
Vanaf 08:20u gaat op alle locaties van de Tandem het hek open. Bij aankomst op school
nemen de kinderen, net als vorig jaar, afscheid bij het hek en lopen ze zelfstandig de school in.
Voor kinderen die net starten op school is het nog wel spannend en daarom maken we een
uitzondering. De ouders van nieuwe leerlingen mogen de eerste week meelopen.
De eerste dag is een spannend moment. Daarom openen we gezamenlijk met alle kinderen en
juffen het nieuwe schooljaar buiten op het plein. Dat betekent dat de kinderen de eerste dag 's
morgens op het plein blijven en nog niet direct naar binnen gaan.

Schoolgids
De schoolgids 2022-2023 vindt u digitaal op de website van school. De schoolgids is
een uitgebreid document dat geraadpleegd kan worden door ouders en verzorgers
en beantwoordt al vele vragen over de dagelijkse gang van zaken op school.

Jaarkalender

Net zoals vorig jaar krijgen alle gezinnen weer een jaarkalender van school. In
deze kalender staan alle belangrijke data, studiedagen, vrije dagen en vakanties
al voor u ingevuld. Nieuw dit jaar is dat we alle directe en handige informatie
over school toegevoegd hebben aan de kalender.
De kalender staat ook digitaal op de website van school.
In de eerste schoolweek zal het oudste kind van elk gezin een exemplaar
krijgen.

Informatieavond

Op maandag 26 september hebben we weer onze jaarlijkse
informatieavond.
Net als vorig jaar willen wij de kinderen en ouders uitnodigen op
school.
In de week van 12 september kunt u zich via de Parro app
aanmelden.

Ziekmeldingen
Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit (vóór 08:30u) telefonisch of via de Parro app
doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind(eren).
In de ouderapp Parro is vanaf dit jaar een nieuw menu voor ziek- en afwezig
melden. Dit wordt vanaf 5 september geactiveerd.

- Via het hoofdscherm "groepen" drukt u
eenvoudig op het menu "absentie melden."
- U kunt daarbij aangeven of het om ziekmelding of een
bezoek aan de dokter, tandarts of therapie gaat.
- U kunt ook aangeven hoe lang de absentie nodig is.

Voor een verlofaanvraag buiten de vakantie om, kunt u een aanvraagformulier
invullen. Deze zijn digitaal te vinden op de website van de school. Een
verlofaanvraag dient zes weken vooraf te worden ingediend en moet voldoen aan
de regels van Regionale Bureaus Leerplicht (RBL) Zeeland.

Gymlessen

St Bernardus en Ter Doest:
De leerlingen van St Bernardus en Ter Doest gymmen op dinsdag en
donderdag. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een broekje, shirtje en
gymschoenen nodig. De kinderen van groep 1-2 enkel gymschoenen.

St Jozef:
De leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben op maandag en vrijdag gymles. De
kinderen van groep 1-2-3 hebben op vrijdag les. De leerlingen van groep 4
t/ 8 hebben een broekje, shirtje en schoenen nodig. De leerlingen van
groep 1-2-3 hebben enkel gumschoenen nodig.
Op donderdag hebben alle kinderen van groep 7 en 8 les tijdens de
Tandem 7/8 in Clinge. Zij moeten die dag hun gymspullen meenemen.
Wilt u alle gymkleding voorzien van de naam van uw kind. Voor alle
gymzalen geldt dat de zalen betreden mogen worden met
gymschoenen met lichte zolen.

Tandem 7/8
Net als vorig jaar zal de Tandem 7/8 weer plaatsvinden op donderdag en
vrijdag op de locatie in Clinge.
De bus zal dit jaar vertrekken vanuit Nieuw Namen. Om 07:40u vertrekt de
bus uit Nieuw Namen en rijdt dan naar Graauw.
De bus vertrekt in Graauw om 07:55 uur.
's Middags vertrekt de bus vanuit Clinge eerst richting Graauw waar de
kinderen tegen 14:45 u aankomen. Tot slot worden de kinderen van St
Jozef tegen 15:00u afgezet in Nieuw Namen.
Op donderdag 8 september aanstaande gaan de groepen 7 en 8 van de
Tandem naar 't Jagertje in Hulst. De kinderen vertrekken in de ochtend om
8.30 uur elk vanaf de eigen locatie naar Hulst. De dag staat in het teken van
kennismaken en groepsvorming. We zullen allerlei leuke spellen spelen en
opdrachten uitvoeren waarbij samenwerken en elkaar leren kennen
centraal staan. We hopen op mooi weer en we verwachten dat het een
gezellige dag gaat worden!

Schoolontwikkelingen
De school en het team blijven zich ook komend schooljaar weer
ontwikkelen.
We vervolgen het EDI traject dat we vorig hebben opgestart. Het geven van
effectieve directe instructie, waarbij kinderen actief en betrokken zijn bij de
instructie.
Daarnaast gaan wij het gehele schooljaar aan het de slag met het
programma Goed Worden, Goed Blijven Plus van de PO-Raad.
De speerpunten waaraan we komend jaar gaan werken zijn:
cultuur, kwaliteitszorg levend maken binnen het team en we gaan werken
rondom leren zichtbaar van ons handelen en kwaliteit door formatieve
evaluatie.
Daarnaast gaan we verder aan de slag met de ontwikkelingen van de
pleinen in Graauw en Clinge en dienen we dit jaar weer de aanvraag voor de
subsidie van de Groene Revolutie in.

De gezonde school
Tot slot het laatste traject. We gaan ons meer richten op de gezonde school en
willen dan ook het vignet "gezonde school" behalen.
We vinden het belangrijk om de kinderen een gezonde leeromgeving te
bieden. Een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat kinderen lekker in hun vel
zitten, hun weerstand goed op peil kunnen houden en voldoende energie
hebben.
Komend jaar besteden we dan ook gericht aandacht aan gezonde voeding
en een gezonde levensstijl. Dat doen we niet alleen in de lessen, maar ook in
de praktijk. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig.

Dat betekent dat de eetmomenten komend schooljaar in de aandacht staan en
komen er als volgt uit te zien:
De ochtendpauze:
We streven ernaar dat alle kinderen in alle groepen dagelijks groenten en/of
fruit eten tijdens de ochtendpauze. We adviseren om een drinkflesje/bidon
mee te geven met uw kind dat gedurende de dag gevuld kan worden met water
Frisdranken, energiedranken en snoep zijn niet toegestaan.
De lunchpauze
We streven ernaar dat alle kinderen boterhammen bij zich hebben met groente
en/of fruit als toetje.

Traktaties
Vaak leeft een kind al maanden toe naar zijn/haar verjaardag, en is het voor
hem/haar het hoogtepunt van het jaar. Wij stimuleren de gezonde traktaties. Op
internet zijn vele leuke ideeën te vinden voor gezonde traktaties.

