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TER DOEST      SINT-JOZEF    SINT-BERNARDUS

HET AFTELLEN BEGINT...
DOOR ELKE DEN DOELDER

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een
bewogen jaar met onzekerheid, de school die dicht
moest en thuisonderwijs. Met elkaar hebben we ons
zo goed mogelijk staande weten te houden om het
onderwijs op afstand, maar ook bij de noodopvang
op school zo goed mogelijk te organiseren.Een jaar
waarin we afscheid hebben genomen en gaan
nemen van meester Arco, meester Willard, juf Lieke,
juf Chantal, meester Erik, juf Cathiana, maar ook van
meester Werner. 
Hopelijk gaat het er een stuk beter uitzien. We
hebben dan ook veel vertrouwen in het nieuwe
schooljaar, waarbij we juf Elise, juf Evelien en juf
Krijna welkom heten.
Ik wens iedereen een fijne, gezonde vakantie. Geniet
van de zon, rust lekker uit en op 6 september zien wij
elkaar hopelijk weer!

Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van team van Tandem

Elke den Doelder

BELANGRIJKE DATA

 
 

17 juli
uitzending De Amulet

 
21 juli 

afscheid meester Werner
 

23 juli 
start zomervakantie

 
6 september 

eerste schooldag
 



 

Dit jaar waren weer veel vrijwilligers verbonden aan onze school. Door alle
maatregelen hebben wij elkaar helaas weinig kunnen ontmoeten en spreken. Toch is
er achter de schermen hard gewerkt.
Veel dank aan alle ouders van de OR, leden van de MR, de overblijfmoeders en ieder
die onze school een helpende hand heeft toegestoken.

Bedankt

Doorschuifmoment
Voor veel kinderen zal het weer spannend zijn, de overstap naar een nieuwe groep.
Een nieuwe juf of meester is toch altijd weer even wennen. Daarom hebben wij voor

de vakantie een doorschuifmoment georganiseerd. Op St Bernardus heeft dit 
dinsdag 13 juli plaatsgevonden. De kinderen hebben kennis kunnen maken 

met hun nieuwe juf of meester.
Op  St Jozef is het maandag 19 juli en op Ter Doest schuiven de kinderen 

dinsdag 20 juli door.

Klassenverkleining groep 3/4
In het nieuwe schooljaar gaan we op St Bernardus op maandag en dinsdag 

groep 3 en 4 splitsen. Juf Nadja zal zich deze dagen vooral richten op groep 3 en 
juf Paola werkt vooral met groep 4.



 

 

Tandem 7/8
De tandem 7/8 zal komend schooljaar plaatsvinden op donderdag en vrijdag.

De kinderen van Ter Doest worden om 07:40u opgehaald met de bus. Vervolgens rijdt de
bus naar St Jozef die om 08:00 vertrekt richting Clinge. Op donderdag en vrijdag zal juf Elise

met de bus meerijden. De lessen op donderdag worden gegeven door juf Elise, 
juf Evelien en meester Sander. 

Op vrijdag zijn juf Elise, juf Evelien en juf Lizzy de juffen voor de tandem 7/8.
Op donderdag hebben de kinderen gym.

Agenda
In het schooljaar '21-'22 leren we kinderen werken in een agenda. Alle leerlingen van

groep 5 t/m 8 krijgen van een school een agenda.



 

 

Groep 8 Tandem.
 

Vrijdag 25 juni tijdens de meester- /juffendag is 
de film "De Amulet" opgenomen door Omroep Hulst.

Deze film is geschreven door de kinderen van groep 8 van de Tandem. 
Een superspannende dag maar wat een talenten ! 

De film wordt zaterdag 17 juli uitgezonden door Omroep Hulst 
om 16:00u en om 19:00u.

 
Verkeersdag "Veilig naar School" groep 8 gaat niet door.

 
Het Reynaertcollege heeft een vervangend lespakket 

"Veilig naar de middelbare school".
Een videoles met een aantal discussierondes tussendoor met als doel 

om het gesprek op gang te brengen over 
verkeersveiligheid op de nieuwe school.

 
 
 

Tandemnieuws



 

 

Robots
De leerlingen van groep 6-7-8 van St Jozef hebben op 18 juni

een gastles archeologie gehad. Archeoloog Karel-Jan Kerckhaert
verzorgde deze les digitaal. Er was een leskist bezorgd waardoor

de leerlingen met echte vondsten aan de slag konden gaan.
 

Op woensdag 23 juni mochten de leerlingen van groep 6-7-8
een robot maken. Deze les kregen ze aangeboden door het

winnen van de E-waste-race Zeeuws-Vlaanderen. 
 

Onlangs mochten de leerlingen van groep 6-7-8 hun ideeën
aandragen voor geplande aanpassingen in de Groeve (project
Grenspark Groot Saeftinghe). Deze ideeën zijn uitgewerkt op

papier en in posterformaat opgehangen in de omgeving.
 



 

Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs zeg ik nu
vaarwel.

Op jonge leeftijd wist ik al dat ik juf wilde worden, en ik heb het geluk gehad dat
mijn droom is uitgekomen.

Wat heb ik ontzettend genoten van dit mooie beroep.
Iedere dag is anders, en kinderen brachten veel kleur in mijn leven.

De vele mooie momenten zal ik koesteren, en ook ik heb te maken gehad met
minder mooie momenten, maar ook dat was voor mij een hele ervaring. 

Het samenwerken met collega's, het contact met ouders, de ondersteuning
vanuit begeleidingsinstanties, dit alles maakt dit beroep heel speciaal.

Ik wens alle kinderen een geweldig leerzame, mooie, fijne tijd in het onderwijs.
Ik hoop dat ze net zoals ik later mogen doen waar ze goed in zijn.

En voor u ouders, collega's en alle mensen waarmee ik heb samengewerkt nog
vele mooie momenten met de kinderen.

 
 

Juf Chantal               
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

Juf Chantal



 

Afscheid

Woensdag 21 juli komt meester Werner langs alle scholen
om iedereen nog een keer te zien, even te spreken en tot

ziens te zeggen.
Indien u meester Werner graag nog een groet wilt brengen

kan dat natuurlijk.
Wij vragen u dringend u aan de maatregelen te houden en

daarbij de 1,5 m afstand in acht te nemen.
Wij hebben een programma opgesteld voor deze dag.

Ter Doest : tussen 08:30u en 09:30u 
St Jozef: tussen 09:45u en 10:30u. Voor juf Chantal is het

haar laatste dag en zij sluit ook aan.
St Bernardus: tussen 10:45 en 12:00u. Meester Erik, die

ook afscheid neemt van St Bernardus, sluit aan



 

Vakantierooster 2021-2022
Vakantie                                              datum

Studiemiddag (vrij vanaf 12:30u)                             17-09-2021
Studiedag                                                                   06-10-2021
Studiedag                                                                   13-10-2021
Herfstvakantie                                                            23-10-2021 t/m 31-10-2021
Kerstvakantie                                                              24-12-2021 t/m 09-01-2022
Studiemiddag (vrij vanaf 12:30u)                              13-01-2022
Studiemiddag (vrij vanaf 12:30u)                              14-02-2022
Voorjaarsvakantie                                                       26-02-2022 t/m 06-03-2022
Studiemiddag                                                              05-04-2022
Meivakantie                                                                 23-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart                                                                 26-05-2022 t/m 29-05-2022
Couleur locale                                                            03-06-2022
Pinksteren                                                                  04-06-2022 t/m 06-06-2022
Couleur locale                                                            27-06-2022
Studiemiddag                                                             30-06-2022
Zomervakantie                                                           22-07-2022 t/m 04-09-2022                 
 
 



 
Kinderopvang Nieuw Namen

Beste ouders, een paar weken geleden hebben we het thema vervoer en
verkeer afgesloten en zijn we gestart met het laatste thema van dit schooljaar

"Oef wat warm" .
Woordkaarten worden aangepast, we zien/benoemen verschillende

kledingstukken voor zomer en winter en sorteren deze. Er staan weer leuke
knutselwerkjes en liedjes op het programma.

Karin, Elke, Lydia en Marita



 

Het team van de 
Tandem wenst jullie een 

fijne en gezonde
zomervakantie!!


