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Wist je dat?

Volgende week vrijdag het schoolfeest doorgaat?!

Programma schoolfeest

‘The dancing toma-toes’

VOORMIDDAG

Iedereen blijft in zijn eigen leefgroep. We lunchen van 11.30 uur tot 12 uur.

NAMIDDAG

🍅 Van 13 uur tot 16 uur genieten de kinderen van begeleide activiteiten in samenwerking
met ouders die hiervoor ingeschreven hebben.

🍅 Vanaf 16 uur zijn de kinderen de verantwoordelijkheid van de ouders. Wie niet blijft
voor de spaghettiavond, haalt zijn kinderen op om 16 uur! Er is geen opvang!

🍅 Na 16 uur blijft het springkasteel staan (tot 19.30 uur) en ook het haaratelier (gratis
tot 17 uur). Drink gerust iets aan onze bar en geniet van vers bereide desserts.

🍅 Om 16.30 uur vindt de uitreiking plaats van de ‘kids  tomato-verkiezing’. De kinderen
komen ‘s morgens verkleed toe en doorheen de dag worden de origineelste tomaatjes
verkozen.

http://www.freinetcontext.be


AVOND

🍅 Heerlijke veggie spaghetti (met optie vlees) in 3 shiften: 17 uur, 18 uur of 19 uur.

🍅 Tombola met toffe prijzen waaronder een fiets. Om 17 uur begint de tombolaverkoop.
Eén lotje kost 2 euro. De prijsuitreiking is om 18.30 uur.

Vele handen maken licht werk…

Hierbij nog een warme oproep;

🍅 We zoeken nog (groot) ouders die een gebak, taart of dessert willen maken voor ons
buffet om 16u.  Je mag je gebak afgeven op het secretariaat.

🍅 We zoeken ook nog helpende handen voor onze bar, de afwas, …  Zin om een handje
te helpen? Teken dan in op onderstaand document.
werklijst schoolfeest

Wist je dat?

De kinderen van L6 volgende woensdag hun fietsexamen hebben? Spannend!

We wensen ze allen heel veel succes!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ln1kALCu_ayaWjC0SeCaMl91C-2LR-_6/edit?usp=sharing&ouid=114651851538795311943&rtpof=true&sd=true


1. Belangrijke data

mei

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

● 3 juni: doorschuifdag (geen forum, maar wel ouderbar!)

● 6 juni: Pinkstermaandag = geen school en geen opvang

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

https://forms.gle/LNwEyvo1zqR1efZE8

● 27 - 30 juni: individuele gesprekken

● 27 juni: proclamaties zesdejaars (enkel voor ouders L6)

● 30 juni: halve dag: school is uit om 11.50u

2. Moederkloek

In onze weggeefwinkel, de Moederkloek hangen er heel wat verschillende mooie kleedjes die

wachten om gedragen te worden. Er is een ruime keuze in maten en kleuren. Kom zeker eens

kijken!

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


3. Oproepen

- toezichter in de Tandem

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

- Bestek gezocht

- parasol (en voetstuk)
Met dit warm weer zijn wij  nog op zoek naar twee (grote) parasols en bijhorend voetstuk. Heb jij
er één te geef? Breng deze gerust binnen in het nest!

mailto:fien.wackenier@detandem.be


4. Highlights uit de leefgroepen







5. 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



Online oudermoment



Lezingen Huis v/h Kind Brugge



Jeugdmuziekatelier Allegro Sint-Kruis

Gratis webinar voor ouders
https://wingg.be/agenda/webinar-ouders-onder-druk-opvoeden-van-drukke-kinderen/

https://wingg.be/agenda/webinar-ouders-onder-druk-opvoeden-van-drukke-kinderen/


PIT Brugge - zomerkampen



STYX - casting

Castingbureau Le Quartier is verantwoordelijk voor de
casting van de jonge rollen in STYX, een nieuwe
horror-dramareeks voor VTM en Streamz.

STYX is een productie van Eyeworks en wordt in het najaar
van 2022 opgenomen op locaties in en rond Oostende.
De regie ervan is in handen van Jeroen Dumoulein.

De reeks vertelt het verhaal van Raphaël Styx, een corrupt politieman die op jacht gaat naar de
man die hem neerschoot, nadat die op het strand een man wurgde toen Styx hem betrapte. Het
wordt een race tegen een monster, tegen de tijd en tegen zichzelf. En de ultieme tweede kans om
het leed te herstellen dat hij bij zijn naasten heeft veroorzaakt.

Heel concreet zoeken we:
FRAN (speelleeftijd 8-9 jaar), de dochter van Styx, West Vlaams sprekend. Graag nog een hoog
schattig of koddig gehalte. Iemand die niet te groot speelt maar een goeie naturel heeft. (Dat
geldt eigenlijk wel voor alle acteurs die we zoeken. Te gespeeld is niet meteen iets wat we zoeken
voor reeksen of films.)
De verhaallijn van Fran is er één van extreme emoties. Haar ouders staan op scheiden en ze lijkt de
enige te zijn die haar vader dicht bij haar wil houden. Ze mist hem, ze zoekt hem op maar wordt
afgewezen door hem. Het is een horror dramareeks, ze beleeft nogal wat angsten. We zoeken
dus een intelligente speler.
(Meisjes mogen ook een beetje ouder zijn zolang als ze alsnog aan de beschrijving voldoen)

Aanmelden voor FRAN kan via deze link: https://pages.inthepicture.com/zombiekinderen

VIC (15 jaar), de zoon van Styx, West Vlaams sprekend. Puberend (met wat fysieke lasten van de
overgangsfase waar hij in zit, tussen jongen en gast, beetje knullig mag zeker), zoekend, onzeker
maar wel zeker van zijn stuk en verbaal genoeg om zich tegen zijn vader af te zetten. Zoekt zijn
geluk bij een gothic meisje en wordt gechanteerd om mee te draaien in de jeugdbende waartoe zij
behoort.

Aanmelden voor VIC kan via deze link: https://pages.inthepicture.com/zombiejongeren

https://www.lequartier-casting.be/
https://www.eyeworksfilm.be/nl/
https://www.imdb.com/name/nm1096388/
https://pages.inthepicture.com/zombiekinderen
https://pages.inthepicture.com/zombiejongeren


Voorleesochtenden Clavis Brugge


