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EVEN BIJPRATEN 
 
Onze missie: Zelf leren samen doen; Geloof in eigen kunnen. 
Na een heerlijke zomer is bijna elke leerkracht gestart met zijn of haar groep. Leerlingen zijn letterlijk en 
figuurlijk gegroeid. De groep heeft elkaar een tijdje niet gezien en de leerkracht gaat samen met hen 
bouwen aan een prettig groepsklimaat. Elke ochtend staat de leerkracht bij de deur om iedereen welkom te 
heten. Helaas is onze collega Annemieke de Groot nog niet gestart en is Bianca Langeslag in haar 2de 
schoolweek ziek geworden. Zodra er meer informatie is zal ik u op de hoogte brengen.  Op dit moment 
lossen wij de vervangingen op met ons vast personeel en onze nieuwe collega invalleerkracht Aafke van 
der Logt. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.  
We genieten elke dag van onze speelplaats. 
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Via de mail heeft u onze schoolgids en kalender ontvangen van dit schooljaar. Op onze nieuwe website  
staat de actuele planning. 

 Vrijdag 15 september schoolfotograaf 

 Maandag 18 september studiedag ,alle leerlingen vrij 

 Maandag 18 september 19:30 informatieavond van de groepen 

 Dinsdag 26 september schoolreisje 
 
Dit schooljaar staan de volgende onderwerpen centraal: 

 Toekomst visie de Tandem 

 Social Media Wijs ; thema-avond ouders op dinsdag 21 november ‘17 

 ouderparticipatie 

 Invoering nieuwe aanvankelijk leesmethode en taalmethode 

 Cultuureducatie: kunstenaar in de klas 

 Samenwerking NXP/ LAB 4.0 mbt coderen en 21 eeuwse vaardigheden 

Afgelopen dinsdag is ons Jeelo project “leren van personen van vroeger” gestart. In onze aula ontstaat de 
komende week een museum met spullen van onze leerlingen waar zij van denken dat zijn deze later nog in 
hun bezit hebben omdat zij hier een belangrijke waarde aan hechten. 
Dit schooljaar komt er 1x per maand een nieuwsbrief uit. Daarnaast communiceren wij via onze website en 
via mail. Elke klas heeft een eigen klassenpagina op onze site. 
Heeft u vragen, opmerkingen en /of gedachten bespreek deze met ons. Wij zijn klaar om er samen met u 
een goed, succesvol en coöperatief jaar van te maken 
Monique Vromen 
meerscholen directeur 

 
Oud nieuws in beeld en Jeelo 
 
Dinsdag 5 september zijn we van start gegaan met het eerste project van Jeelo “Leren van personen van 
vroeger”.  Dit project wordt gecombineerd met een cultureel project van onze stichting “oud nieuws in 
beeld”. 
We hebben dinsdagmiddag het “Tandem museum” geopend, waarin we onze waardevolle spullen gaan 
tentoonstellen. De juffen hebben ieder een waardevol voorwerp neergezet. Nu is hiermee het museum nog 
niet helemaal gevuld!  Alle kinderen mogen een voorwerp meenemen, waarop ze de volgende vraag 
kunnen beantwoorden: “ Dit voorwerp is dierbaar voor mij, omdat…..”. 
Op vrijdag 8 september krijgen alle kinderen een briefje mee waarop ze thuis informatie over hun voorwerp 
kunnen invullen.  
Vóór vrijdag 29 september hopen we een vol museum te hebben en 13 oktober krijgen alle kinderen hun 
voorwerp weer mee naar huis. 
 

 
 
 
 

 



Schoolreisje ’De Spelerij – Uitvinderij’  
 
Dinsdag 26 september gaan we met de hele school naar ‘De Spelerij –Uitvinderij in Dieren. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.  
De bus zal om 9.15 uur vertrekken en om 16.00 uur is de bus weer terug op school. 
De kinderen hoeven deze dag niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.  
We zijn nog op zoek naar 3 ouders die mee willen als begeleider. 
Graag opgeven bij juf Anke  voor dinsdag 12 september:  anke.willems@tandemnederasselt.nl. 
Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot! 
U kunt alvast een kijkje nemen op de website:  http://www.spelerij.nl/  
Wij hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep schoolreisje 
 

Herfstfair zaterdag 7 oktober 2017 
 
Op zaterdag 7 oktober is er weer een herfstfair in het Dorpshuis in Nederasselt.  
Als school gaan wij ook een leuke kraam verzorgen. 
Op vrijdag 6 oktober gaan wij met de kinderen van de onder- en bovenbouw koekjes e.d. bakken om deze 
op de fair te verkopen. Daarvoor zijn wij op zoek naar ouders die willen komen helpen met bakken. De 
onderbouw gaat in de ochtend bakken en de bovenbouw ’s middags.  
Voor zaterdag 7 oktober mogen kinderen van groep 5 t/m 8 zich opgeven om te helpen bij het verkopen. 
Daarvoor is toestemming van de ouders nodig! 
De kraam is geopend van 19:00 tot 20:30 uur.  Vind je het leuk om mee te helpen zaterdagavond 7 
oktober, geef je dan op bij juf Hennie of juf Niki!  
De opbrengst van deze verkoop is voor school en gaat gebruikt worden voor Jeelo projecten.  
Wil je je opgeven als hulpouder om te bakken voor de ochtend of middag op vrijdag 6 oktober, graag een 
mailtje naar juf Niki: niki.grim@tandemnederasselt.nl 
We hopen jullie allemaal te zien op de herfstfair!  
 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 
 
Klik op onderstaande linken voor het laatste nieuws uit de groepen. 
 
Groep 1/2 
 
Groep 3/4 
 
Groep 5/6 
 
Groep 7/8 
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OVERIGE BERICHTEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het team Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle 

kinderen  

op school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben we vaste 

contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd 

langskomen op het spreekuur van onze jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige. Maak hiervoor een afspraak via ons 

bedrijfsbureau JGZ: 088 – 144 71 11.  

 
 De medewerkers van ons team zijn: 
 

 

 
Silvia Wellink  
Jeugdarts 
(06) 22 19 88 65 
swellink@ggdgelderlandzuid.nl 

                                            

 

Anneke van Hes 
Jeugdverpleegkundige 
(06)10252777 
avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 

 

 

 

 
Marion van Beuningen 
Doktersassistent 
06-10252079 
mvanbeuningen@ggdgelderlandzuid.nl 
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Miriam Horsch 
Logopedist 
06-51341517 
mhorsch@ggdgelderlandzuid.nl 
 
 
 
Sylvia Meijer  
Adviseur Gezonde School 
(06) 46 80 20 86  
smeijer@ggdgelderlandzuid.nl 
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