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Wist je dat?

Een ouder uit K2/K3 samen een toneelstuk speelt met anderstaligen & Vlamingen.

Deze avond en morgen speelt het toneelstuk in de Biekorf. Wie interesse heeft kan voor
€5 komen kijken!

Meer info?

https://www.ccbrugge.be/agenda/2672/Theatergroep_Mozaiek/Antigone

Wist je dat?

Gisterenavond de lezing van Lynn Geerinck ‘Goed omringd’  plaatsvond in onze school?

We willen de ouders en externe bezoekers graag bedanken die zijn langsgekomen.

Het was een super boeiende avond.  We konden nadien ook gezellig napraten.

http://www.freinetcontext.be
https://www.ccbrugge.be/agenda/2672/Theatergroep_Mozaiek/Antigone


1. Belangrijke data
mei

● 13 mei: forum met ouderbar!  Kom langs, het zal mooi weer zijn!

● periode 16 mei - 3 juni: LGO’s (leefgroepoverleg) . Meer info omtrent exacte geplande

datum bij de klasbegeleider te verkrijgen.

● 16 mei: schoolraad voor alle schoolraadsleden

● 20 mei: schoolfeest + spaghettiavond

● 25 mei: geen school: pedagogische studiedag - opvang via de Tandem:

https://forms.gle/3cPTFW4NsBi4Ju996

● 26 - 27 mei: verlengd weekend van Hemelvaart

juni

● 20 juni: geen school: vrije dag: opvang via de Tandem:

https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8

2. Leuke tombolaprijzen tijdens het schoolfeest!

Op het schoolfeest van 20 mei is er een tombola om 18.30u voorzien. Heel wat prijzen vallen er te
winnen!
Hieronder al een opwarmer ;-)
Spik & Spaak heeft een gloednieuwe damesfiets weg!

https://forms.gle/3cPTFW4NsBi4Ju996
https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8


3. Weg met de zijwieltjes, leer je kapoen fietsen op 2 wielen

Is je kleuter klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Leer jouw kleine
kapoen samen met jou zelfstandig fietsen, begeleidt door een opgeleide fietsmeester.

Op verschillende locaties in Brugge worden gratis fiets initiatielessen georganiseerd voor
iedereen tussen 3 en 5 jaar. Per kind die deelneemt begeleidt één volwassene en neem je een
fietshelm mee. Kom met je eigen fiets of gebruik een fiets van de fietsbieb.

Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is verplicht

https://www.brugge.be/wij-kunnen-fietsen

4. Oproepjes

We zoeken in de Tandem een toezichter voor op de speelplaats/de tuin over de middag.
ma, din, don en vrij van 12u15 tot 13u15.  4u per week.
Dit met een contract tot einde schooljaar, met eventuele verlenging.
Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand die dit ziet zitten?
Stuur dan een mailtje naar fien.wackenier@detandem.be

5. Highlights uit de leefgroepen

We voegen deze nieuwe rubriek wekelijks toe aangezien wij iedere dag heel wat leuke foto’s
binnen onze Contextgroep zien passeren en dit ook met jullie willen delen! Vanaf volgende week
zal dit een uitgebreider onderdeel van het schoolnieuws worden.

https://www.brugge.be/wij-kunnen-fietsen
mailto:fien.wackenier@detandem.be


6. Brede school

Opvangmogelijkheden

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie voorziet de Tandem opnieuw opvang vanaf de peuterklas tot einde

eerste leerjaar. Binnenkort starten wij met de voorbereidingen, maar we kunnen nu al beloven dat

dit een vakantie vol dolle pret zal zijn.

Inschrijven voor de maand juli kan via deze link, voor de maand augustus klik je deze link aan.

Daarnaast kan je ook inschrijven via de website: www.detandem.be

https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://www.detandem.be/


Externe initiatieven

Zomerkamp - Shiny Kids

Kinderen beleven innerlijke rust tijdens kleinschalig vakantiekamp

Met mediatraining en rustgevende vakantiekampen voor kinderen heeft Brugse kindercoach
Kathy

Met de nanckxt haar missie gevonden. Het concept slaat aan want ze breidt haar activiteiten nu
uit met extra zomerkampen.

Kinderen een rustpunt gunnen in een steeds sneller draaiende samenleving, dat is wat Kathy al
enkele jaren doet met haar workshops voor kinderen. Spelenderwijs leert ze kinderen mediteren
en hun zelfvertrouwen verhogen. Die lessen vinden sinds 2016 plaats in 6 verschillende
basisscholen in Brugge.

Sinds 2019 organiseert ze het 3de jaar op rij ook haar Shiny Kids Talentenkampen in Brugge. Dit
zijn kleinschalige vakantiekampen vol rust, positiviteit en creativiteit. Deze zomer breidt ze uit
naar kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde. “Hoe meer ik mijn zaadjes van positiviteit en rust kan
planten in kinderharten, hoe beter.” Aldus Kathy.

& net als bij volwassenen kan meditatie kinderen helpen om rustiger en aandachtiger te worden,
maar het draait om veel meer dan dat. Mediteren stimuleert hun vermogen tot empathie en
vergroot hun assertiviteit en weerbaarheid.” stelt neuroloog Steven Laureys in zijn nieuwe boek
‘Het no-nonsense meditatieboek voor kinderen’.

Meer informatie over het Shiny Kids Talentenkamp vind je hier:

www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp

http://www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp


Zomerkamp Howest

Tijdens de zomervakantie stelt Howest haar deuren open om kinderen tussen de 6 en 12 jaar een

boeiend, speels en vooral leerrijk kamp te bezorgen.

De kampen worden inhoudelijk mee uitgewerkt door STEM-academie Ingegno. Dagelijks worden

3u STE(A)M-activiteiten én 3u crea- en spelactiviteiten aangeboden. Per kamp wordt ook één

daguitstap voorzien.

Meer info: https://www2.howest.be/vakantiekamp/

Spotsolid - fietskamp

Over enkele maanden is er de zomervakantie en vele sportkampen zitten snel volzet. Daarom

hebben wij met Sportsolid ook ingezet om een fietskamp te organiseren. We zijn aan onze 2de

editie toe en konden vorig jaar 60 enthousiaste kids wegwijs maken in het offroad-fietsen. Van 13

tot 15 juli zijn we opnieuw van de partij te Beernem.

Meer info en contact:

(0486)51 92 57

www.sportsolid.be

info@sportsolid.be

https://www2.howest.be/vakantiekamp/
http://www.sportsolid.be/
mailto:info@sportsolid.be


Chiro Beukenhof - Lente-actie



Praten met je kind



Online oudermoment



Lezingen Huis v/h Kind Brugge



Jeugdmuziekatelier Allegro Sint-Kruis



Voorleesochtenden Clavis Brugge


