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TANDEMNIEUWS
TER DOEST

BELANGRIJKE DATA
5 APRIL
STUDIEMIDDAG
VRIJ VANAF 12:30U
8 APRIL
ROPARUN
13 APRIL
PAASVIERING
14 APRIL
PRESENTATIE
MUZIEKPROJECT SB
17 EN 18 APRIL
PASEN
20 APRIL
EINDTOETS GROEP 8
22 APRIL
KONINGSSPELEN
25 APRIL T/M 8 MEI
MEIVAKANTIE

SINT-JOZEF

SINT-BERNARDUS

ALS DE WINTER VLUCHT..
DOOR ELKE DEN DOELDER
Het is voorjaar! Dat betekent
genieten van de zonnestralen
en voorjaarsbloemen, maar ook van het lekker
buiten kunnen spelen. Alhoewel, maart deze week
toch nog even zijn staart roert.
Wat is het fijn dat vrijwel alle Coronamaatregelen
voorbij zijn. We leven toe naar het Paasfeest
en de Koningsspelen.
Helaas zijn er ook zorgen in de wereld en is er op
veel plekken geen sprake van vrede. Het is een tijd
waarin veel onzeker is. Dat merken we ook aan de
kinderen. We staan stil bij de situatie in Oekraïne.
We proberen een steentje bij te dragen. Zo zijn er
producten ingezameld om hulppakketten samen te
stellen en is er een lied gezongen waarbij onze
gedachten uitgaan naar het leed onder
de kinderen in Oekraïne.
Wat zijn we trots op de kinderen van de Tandem!

Gezonde voeding
Net als iedere ouder wilt ook u natuurlijk dat uw kind uitgroeit tot een gezonde
volwassene die lekker in z’n vel zit. Een gezonde leefstijl is daarvoor de beste basis.
Maar hoe kunt u uw kind gezonde eet- en beweeggewoontes aanleren?
De ochtendpauze op school is hét moment om even iets te eten en te drinken. Dat
is belangrijk om het vol te kunnen houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet
bedoeld als een hele maaltijd. Geef daarom iets mee dat niet te groot is en niet te
veel calorieën levert.
Geschikte pauzehappen zijn bijvoorbeeld:
-(Volkoren)biscuit, zoals Evergreen of Sultana
-Fruit, zoals een mandarijn, banaan of appel
-Rijst-, meergranen- of popcornwafel
-Ontbijtkoek
-Krentenbol
-Een eierkoek
-Een boterham met halvarine en appelstroop, vruchtenhagel of jam
Geschikte drankjes zijn bijvoorbeeld:
-ongezoet vruchtensap, zoals appel- of sinaasappelsap
-halfvolle of magere (school)melk
-yoghurtdrank zonder suiker
Denk verder ook eens aan water, dat komt op school gewoon uit de kraan!
Op school besteden we binnen ons onderwijs aandacht aan gezonde voeding en
een gezonde leefstijl. Dat begint al bij de peuters, waar de kinderen fruit eten en
water drinken. Helpt u mee dit gezonde patroon voort te zetten? Samen zorgen we
ervoor dat onze kinderen bewust worden van een gezonde leefstijl.

Mini-Roparun
Op vrijdag 8 april zal de Mini-Roparun plaatsvinden, dit jaar in Oost ZeeuwsVlaanderen. In de vorm van een estafetteloop zullen kinderen van 14 verschillende
scholen in de gemeente Hulst zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel.
Dit jaar wordt er gelopen voor doelen in Zeeuws-Vlaanderen, namelijk voor de
activiteiten van de Palazzoli-inloophuizen in onder andere Hulst. De kinderen zullen
als team langs alle deelnemende scholen lopen, de start en finish is in Hulst. Ook de
tandem doet mee, we hebben maar liefst drie deelnemende teams! Het zou
ontzettend leuk zijn voor de kinderen als ze worden aangemoedigd tijdens het
lopen. Mocht u in de gelegenheid zijn de kinderen onderweg aan te moedigen, dan
zou dat super zijn! Bij deze nieuwsbrief kunt u de route vinden, de start is vanaf 8.30
uur in Hulst.
We verwachten dat het een prachtige dag gaat worden, wij zijn nu al trots op deze
kanjers!

De stand van de kilometervreter ten tijde bij de opmaak van de nieuwsbrief. De
kinderen zijn tot net voor Kloosterzande gesponsord.

Paasviering
De Paasviering wordt, anders dan vermeld op onze jaarkalender, gehouden op
woensdag 13 april. Vanwege de presentatie van het Maakorkest is deze
viering een dag verplaatst.

Koningsspelen
Vrijdag 22 april vinden de koningsspelen plaats. Deze dag staat in het teken van sporten.
Dit jaar zal de sportdag rondom de Koningsspelen plaatsvinden in Graauw. We
verwachten alle kinderen om 08:30u bij Ter Doest in Graauw. U kunt natuurlijk even
blijven en kijken naar de opening van de Koningsspelen 2022. U kunt uw kind om 14:15 u
ophalen bij Ter Doest. Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die kunnen rijden om
kinderen te vervoeren die niet op eigen gelegenheid in Graauw kunnen komen. U kunt
zich aanmelden voor het rijden via de mail: elkedendoelder@elevantio.nl. Ook horen wij
het graag als u uw kind niet naar Graauw kunt brengen en/of halen; ook via de mail
elkedendoelder@elevantio.nl.

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 19 april maken de leerlingen van
groep 8 de Route 8 eindtoets. Dit staat op de schoolkalender op een andere
datum vermeld.
Alle leerlingen van groep 8 hebben een paar weken
geleden het voorlopige schooladvies voor het VO gehad.
De leerkracht heeft aangegeven welk niveau in de brugklas het beste bij de leerling
past. De school kijkt daarbij naar hoe je leert, de taak-werkhouding, de resultaten
van de toetsen en welke groei daarin gemaakt is in de achterliggende 8 jaren op
de basisschool.
Route 8 geeft straks een tweede advies. Dat is bedoeld om te kijken of we met het
advies in de goede richting zaten . Als de eindtoets beter wordt gemaakt,
heroverweegt de school het advies. Dit gaat
altijd in overleg met ouders.

De boerderij
In de onderbouw en bij de peutergroepen werken de
kinderen rondom het thema de boerderij. Op alle
locaties zijn de peuters en kleuters druk in de weer.Er
worden schuren en dierenhokken gebouwd. Kinderen
nemen van thuis materialen en dieren mee die een
plekje krijgen op de "boerderij". We leren niet alleen in
de school over de boerderij, maar ook daarbuiten. Dat
doen we door echt te gaan kijken op een boerderij, bij
de koeien en lammetjes, maar ook op de
kinderboerderij.

Thema Oorlog
De kinderen van de middenbouw en bovenbouw
behandelen het thema oorlog.
Groep 7-8 verdiept zich met name in de Tweede
Wereldoorlog. Wat een indruk maakt het als je
spullen uit die tijd in het echt kan zien en
vasthouden. In de middenbouw onderzoeken we
hoe en waarom een oorlog ontstaat. Vanuit onze
methode is een speciaal een les rondom Oekraïne
behandeld. Op woensdag 20 april gaan alle
leerlingen van groep 5-6 van de Tandem de
bunkers van Groede Podium bezoeken.

Nieuws uit de kinderopvang van Ter Doest
Na de carnavalsvakantie zijn we met de peutergroep begonnen met het thema "de
boerderij".
We hebben onze thematafel met stro en hooi gevuld en allerlei speelgoeddieren (die daar
nu soms verstopt liggen). De kinderen kunnen hen weer vanonder het stro en hooi
tevoorschijn halen en er hun eigen verhaal maken.
Ook leren de kinderen welke dieren er kunnen wonen op de boerderij en wat voor
geluiden zij maken. We leren nieuwe liedjes over de boerderij, die we al steeds beter mee
kunnen zingen, het lijkt soms net zo'n orkest en koor hier bij de opvang !
We maken deze periode uitstapjes naar de lammetjes en schapen en we gaan met onze 3jarige peuters samen met de kleuters naar de koeien kijken.

Groetjes, Nancy, Randy, Joyce en Femke

P.s. : in april komt juf Petra weer halve dagen terug werken. Joepie !

