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EVEN BIJPRATEN 
 
Personeelsnieuws 
Op onze school zijn juf Annemiek en juf Bianca langdurig afwezig wegens privé omstandigheden. Zij 
vinden het ontzettend vervelend en jammer dat ze ook na de herfstvakantie nog niet kunnen starten. 
Daarnaast is juf Niki zwanger en zijn sommige lesgevende taken fysiek te zwaar. Vandaar dat er sinds 
afgelopen woensdag een invalleerkracht extra op de woensdagen voor de onderbouw is. 
In de afgelopen periode hebben wij met het huidige personeel de te vervangen dagen ingevuld. 
 
In de periode na de herfstvakantie gaan wij ons team met 1 of 2 personen uitbreiden om de 
vervangingsdagen van het pensioen van juf Hennie in november en het zwangerschap verlof van juf Niki in 
te vullen. 
Op dit moment is er nog niet bekend welke personen het team gaan versterken. 
Natuurlijk bericht ik u hier zo snel mogelijk over. 
 
In de herfstvakantie word ik zelf geopereerd en ben daarom enkele weken niet op de werkvloer.  
De leerkracht blijft voor u de eerste aanspreekpersoon. 
Daarnaast kunt u contact opnemen met één van mijn collega's: 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
http://www.deeerstestap.nl/
mailto:info@deeerstestap.nl
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 Annemarie van der Hagen;  IB-er St Joris 024-3581176 en de Tandem 024-6221689, voor 
leerling-zaken en algemene schoolzaken. 
mailadressen: annemarie.vanderhagen@jorisheumen.nl of annemarie.vanderhagen@tandemneder
asselt.nl   

 Lonneke Hubers schoolleider de Zilverberg, 024-6221454 voor personeels- onderhoud- en 
financiële zaken.  

           mailadres: lonnekehubers@zilverbergoverasselt.nl 

 Harold Swinkels voor ICT zaken ; 06 -15960220  

 
Door bovenstaande omstandigheden passen wij ons visie traject "Toekomst bewust onderwijs op de 
Tandem" qua tijdspad iets aan. 
 
Inspiratiemiddag Coderen 
Op maandag 18 september j.l. hebben wij met 3 scholen een inspiratiemiddag gehad vanuit het project 
LAB 4.0. Binnen dit project zijn de leerkrachten onder begeleiding van een van lid van ontwikkelgroep Lab 
4.0 , het Technisch Creatief Centrum Nijmegen (TCCN) en NXP. meegenomen in het begrip CODEREN op 
de basisschool. Het streven is om in de toekomst een vertaalslag te kunnen gaan maken 
m.b.t. computational thinking. 
 
Whatsapp 
In de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 hebben de klassenouders een whatsapp-groep aangemaakt. Om snel ouders 
te kunnen benaderen. Bijvoorbeeld om ouderhulp te regelen voor activiteiten. 
 
Burendag 2017 
Kijk eens wat een mooi bankje wij op ons schoolplein hebben.  Met dank aan de ouder die voor ons de 
aanvraag burendag 2017 gedaan heeft. 
Tevens hebben onze leerlingen hun steentje bijgedragen om het plein onkruid vrij te krijgen. 
 
 

 

mailto:annemarie.vanderhagen@jorisheumen.nl
mailto:annemarie.vanderhagen@tandemnederasselt.nl
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Schoolreisje De Spelerij – De Uitvinderij 
We kijken terug op een geslaagd schoolreisje! 
De hele dag hebben de kinderen samen de meest fantasievolle toestellen bediend en in beweging 
gebracht. Kortom; spelend ontdekken en ontdekkend spelen! 
De onderbouw is naar een theatervoorstelling geweest en de bovenbouw is creatief geweest in ‘De 
Uitvinderij’.  Ze hebben zelf werkstukken gemaakt van hout, metaal, plexiglas en piepschuim.  
Ook hebben we gezellig met de hele school broodjes gebakken. Het was een geslaagde dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herfstfair 

 
 
Op zaterdag 7 oktober is er weer een herfstfair in het Dorpshuis in Nederasselt.  
Als school hebben wij ook een leuke kraam  en verkopen wij lekkere koekjes en kinderenboeken!   
We hopen jullie allemaal te zien op de herfstfair! 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRk5bH3dTWAhUMKlAKHY3-BFsQjRwIBw&url=https://drukwerkmax.nl/blog/voel-de-herfst-in-je-ontwerp/&psig=AOvVaw2N9YcODvWvNg4QmLs2YOeH&ust=1507129634965497
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Kinderboekenweek 
 
Dinsdag 3 oktober hebben wij de Kinderboekenweek lekker griezelig geopend!  
Griezelen is het thema van dit jaar. 
Juf Denise heeft een spannend verhaal voorgelezen over monsters. Ook is de teken- en schrijfopdracht 
uitgelegd. We gaan met de hele school een boek vol monsters maken, dat wordt spannend! Volgende 
week worden de winnaars van de zilveren en gouden griffels en penselen op school bekend gemaakt.  

 
 
Even voorstellen; 
 
Hallo allemaal, 

Ik ben Aafke van der Logt en sinds begin dit schooljaar sta ik als invaller voor 
verschillende groepen op de Tandem. Ik ben 25 jaar en net afgestudeerd aan 
de pabo. Hiervoor heb ik de opleiding pedagogiek gedaan aan de HAN in 
Nijmegen. Ik vervang de leerkrachten die momenteel afwezig zijn. Dit doe ik met 
veel enthousiasme en plezier. Tijdens de info-avond en op de school zelf heb ik 
al veel ouders gezien. En samen met u hoop ik het voor de kinderen zo prettig 
mogelijk te maken in de klas. Mocht u vragen of opmerkingen hebben mag u mij 
mailen op: aafke.logt@tandemnederasselt.nl . Daarnaast mag u gerust na 
schooltijd even binnen lopen. 

Met vriendelijke groet, 

Aafke van der Logt 

 
 
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 
 

mailto:aafke.logt@tandemnederasselt.nl
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/401660/Nieuwsbrief-2
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/402513/6-oktober-2017
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/402595/Nieuwsbrief-2---6-oktober-2017
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/402595/Nieuwsbrief-2---6-oktober-2017
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/402618/6-oktober-2017
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/402618/6-oktober-2017
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OVERIGE BERICHTEN 
 

 
 
Woensdagmiddag 11 oktober “Zonde om weg te gooien” 
Woensdag 11 oktober gaat gedragswetenschapper, kok en mede- eigenaar  van restaurant BUUR,  Jorit 
Smits jullie alles vertellen over ’t geheim van vers voedsel. Wanneer is voedsel nog goed en wanneer 
moet je het echt weggooien? In Nederland wordt 35 % van al het voedsel weggegooid. 
Best gek als je weet dat er in sommige delen van de wereld en groot voedseltekort is. 
In zijn restaurant gebruikt Jorit veel ‘overgebleven groenten’ die niet mooi genoeg zijn voor in de 
supermarkt, maar waar je heel goed mee kunt koken.  Jorit  wil de voedselverspilling tegengaan door ons 
gedrag te veranderen. Oplossingen zijn vaak dichterbij dan we denken. Dat begint met kennis. Dat begint 
bij jezelf! 
 
Wat gooi jij allemaal weg? 
Wil jij alles leren over voedselverspilling bij jou thuis en in Nederland ? Wat gooi jij allemaal weg en waarom 
eigenlijk?  Wil jij meer  leren over conserveringstechnieken (koken, pekelen, wecken, invriezen, konfijten, 
enz…)  waardoor je voedsel lang kunt bewaren en vaak nog lekkerder kunt laten smaken? En hoe zit het 
eigenlijk met de houdbaarheidsdatums op verpakkingen, kloppen die wel? 

Wil jij zelf  jam/chutney maken en een potje mee naar huis nemen? Wil jij proeven, ruiken, koken en jezelf 
testen hoe goed jij met voedsel omgaat? Wil jij familie en vrienden kunnen vertellen hoe ze 
voedselverspilling kunnen tegengaan?  Kom dan naar de Mystery X lezing “Zonde om weg te gooien”. 

Nieuws vanuit de kerk 
 
Het kinderkoor van Nederasselt onder leiding van Jeanne Schaap kan nog steeds versterking gebruiken!! 
Kom anders maar eens luisteren naar de liederen die het kinderkoor tijdens vieringen zullen zingen. 
Het zou heel fijn zijn als kinderen zich willen aanmelden. De repetities zijn op vrijdag van 16.45 tot 17.30 
uur. Ongeveer twee keer in de maand. Je krijgt tijdig een lijst op welke vrijdagen de repetities zijn. 
Ongeveer 6 tot 8 keer per jaar word de gezinsviering op zondagmorgen om 9.30 uur opgeluisterd en soms 
is er een extra activiteit, zoals met kerstmis of eerste communieviering. Ook is er iedere jaar een gezellige 
kindermiddag om jullie te bedanken. Geef je op bij Jeanne Schaap of iemand anders van de kerk. Dan kan 
het dorp nog lang een kinderkoor horen zingen!!!!!!!! 
 
Beste Ouders, jongens en meisjes, 
 
Op zaterdag 14 oktober om 19.00 uur is in R.K. kerk van Nederasselt de kinderkaravaan dienst. Voor 
het hele gezin. Pastor Marieke Drent ( pastor voor jeugd en jongeren) zal daarin voorgaan. Het gaat over 
het oude verhaal van Jozef. Kom en zie. Jij bent welkom. 
 
Aanbevolen namens gezinsviering werkgroep,  
Pastor Aloys 
 
 
Met broederlijke groeten, Pastor Aloys.  
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Beste ouder, 
  
Vorige week ontving u van ons het verzoek om mee te doen aan de 
Kindermonitor. De Kindermonitor is een onderzoek dat we elke 4 
jaar uitvoeren voor de gemeente waarin uw kind woont. 
  
Misschien heeft u geen tijd gevonden om de vragenlijst in te vullen? 
Het kan nog steeds! Klik op www.kindermonitoropschool.nl, dan 
komt u direct bij de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt 
circa 25 minuten. 
  
Uw antwoorden helpen de gemeente en school om activiteiten en 
voorzieningen te organiseren voor u en uw kind. Daarmee willen ze 
bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind. 
  
Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
 
Namens de onderzoekers van de Kindermonitor, 
 
Drs. Mirande Dawson 
Ir. Meta Moerman 
 

 

 

http://www.kindermonitoropschool.nl/

