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13-11 t/m 17-11 
ouder, leerling, leerkracht 
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21-11 19.45 ouderavond 
“social mediawijsheid”,  
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pensioen 
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“leren voor later” 
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EVEN BIJPRATEN 
 
Studiemiddag Visie van de Tandem: 
Afgelopen donderdag heeft het team een studiemiddag gehad o.l.v. Mat Custers om de visie van de 
Tandem te bespreken. De visie richt zich op de vaardigheden die leerlingen nodig hebben in de toekomst.  
Waarom richten we ons op deze vaardigheden? Wat heeft een leerling nodig om straks succesvol in het 
leven te staan? Waar kunnen wij als school aan bijdragen? En hoe gaan we dit realiseren? Hoe betrekken 
we hierbij de ouders? 
De onderwerpen die aan bod zijn gekomen, hebben te maken met actief leren, communicatie, verbinden en 
het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen.   
De volgende bijeenkomst staat gepland op 6 december, we zetten dan een volgende stap. 
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JEELO 
Vorige week  is het thema “Leren voor later” gestart. Onlangs hebt u een mail ontvangen met daarin 
informatie hoe dit thema wordt vormgegeven. De kinderen verdiepen zich in beroepen die zij in het 
dagelijks leven tegenkomen. 
 
Extra ondersteuning en vervanging in groep 1 t/m 4: 
Tot aan de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof van juf Niki zal Juf Ilse ondersteuning gaan bieden  
in groep 1/2  op maandag en dinsdag. Dit gaat komende week in. Zij is een jonge leerkracht die ervaring 
heeft in groep 1 t/m 4 en volgt op dit moment  de gymopleiding. Daarnaast is zij bekend met het Jeelo-
onderwijs. 
De komende week gaat groep 1-2 weer mee naar de gymzaal. 
Vanaf de datum dat Juf Hennie met pensioen gaat,  zal Juf Ilse  ook op woensdag (groep 1 t/m 4), 
donderdag en vrijdag  in groep 1-2 werken.  
 
Social Media Wijs 
In een tijd waarin social media, ook bij jonge kinderen al een grote rol speelt, is het belangrijk te weten 
waar kinderen mee bezig zijn en wat de mogelijkheden zijn. De ouder-informatie-avond over dit thema is op 
dinsdag 21 november 2017 om 19:45 uur op de De Zilverberg in Overasselt. Wij nodigen u van harte uit 
 
Juf Hennie met pensioen!! 
Op woensdag 22 november gaat Juf Hennie met pensioen! We nemen op deze dag samen met kinderen, 
ouders, teamleden en genodigden afscheid van haar. Natuurlijk krijgt dit een feestelijk tintje! Zo gauw het 
programma bekend is, ontvangt u dit per mail. 
 
 
Lonneke Hubers  
Annemarie van der Hagen 

 
Hennie gaat met pensioen! 
 
Op woensdag 22 november neemt Hennie Arends  
na 46 jaar afscheid van het onderwijs, van ons, van u en van uw kinderen. Ze slaat 
zoals ze het zelf omschrijft: “een nieuwe weg in” 
 
Het is vaak zo makkelijk gezegd: “Goh wat heerlijk dat je met pensioen gaat” of “Ik 
kijk zo uit naar mijn pensioen”. Iedereen verwacht dat pensioen een fijne tijd is omdat 
je verplichtingen weg vallen en je je tijd helemaal kunt gaan invullen zoals je zelf wilt. 
En dat is het natuurlijk ook, maar dat neemt niet weg dat gepensioneerden soms 
moeite kunnen hebben om hun draai te vinden in deze nieuwe levensfase. Hennie 
heeft ons verteld dat dit zeker niet het geval zal zijn. 
 
Net zoals Hennie zich moest voorbereiden op haar lessen, heeft zij zich ook voorbereid op haar pensioen. 
Zij zal zeker niet stil zitten en heeft haar agenda alweer vol gepland. 
Zoals Hennie het zelf heeft verwoord: “Het pensioen is niet het eind van de weg , maar is enkel een 
verandering van richting. 
 
Maar voordat Hennie een nieuwe weg inslaat, zal ze op 22 november op haar vertrouwde pad de laatste 
meters niet alleen lopen. Het team en alle kinderen zullen haar daarbij begeleiden.  
Van 8.30 uur tot 12.15 uur staan er verschillende activiteiten gepland die ervoor zorgen dat Hennie met een 
goed gevoel afscheid kan nemen van de kindere 
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Hennie heeft aangegeven dat ze het fijn zou vinden om bij de finish van haar vertrouwde pad ook 
ouders te ontmoeten. Ze verwacht om 12.15 uur aan te komen.  
 
Vanaf dat moment bent u ook welkom om, onder het genot van een hapje en drankje, nog leuke momenten 
met elkaar te delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
OVERIGE BERICHTEN 
 
Beste Ouders, jongens en meisjes, 
 
Op zondag 5 November om 09.30 uur is er in R.K. kerk van Nederasselt een gezinsviering. Het thema 
is: Sint Maarten. Hij was een soldaat van het Romeinse rijk  en op een dag leerde hij Jezus kennen. Wij 
zullen zijn levensverhaal vertellen. Waarom? Kom maar luisteren!! Je bent welkom!!! 
 
Namens gezinsviering werkgroep,  
Pastor Aloys 
 

 
Op vrijdagavond 3 november zal in het kleine, lieve, pittoreske dorpje Balgoy de spanning stijgen tijdens de 
spannende, spectaculair griezelige spooktocht! Degene die durven worden verwacht om 19.00 uur in het 
dorpshuis en rond 21.30 uur mag je pas weer naar huis. Vanwege de route die buiten in de weilanden 
wordt gelopen vragen we je om passende kleding en schoenen/laarzen aan te trekken. Telefoons mogen 
niet meegenomen worden tijdens de tocht, dus bij deze thuis laten of inleveren bij de leiding. Voor drinken 
wordt gezorgd en de entree bedraagt € 1,00  
Aanmelden kan tot 20.00 uur op woensdag 1 november 2017! 
Daarna kun je je niet meer aanmelden! 
 
Tot vrijdagavond 3 november 2017 om 19.00 uur bij het dorpshuis…. ……..als je durft! 
 www.jeugdhonk-balgoy.nl  
 
Groetjes, De jeugdhonkcommissie 

http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/396050/Groep+1-2
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/396051/Groep+3-4
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/396052/Groep+5-6
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/396053/Groep+7-8
http://1.809.klanten.instapinternet.nl/pagina/396053/Groep+7-8
http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/


4 

 

        

GGD Gelderland-Zuid  

Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen  

T (088) 144 72 97 

www.ggdgelderlandzuid.nl  
 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Door privé omstandigheden moet ik de spreekuren op de scholen van de Zilverberg, Tandem en Joris tot 1 
jan 2018 afzeggen. 
Ik blijf wel per mail en telefoon voor jullie bereikbaar. 
Het is ook mogelijk om de jeugdarts te benaderen, Silvia Wellink email: swellink@ggdgelderlandzuid .nl . 
 
Anneke v Hes 
Jeugdverpleegkundige 
088-1447111/06-10252777 
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-16.30 
 
 
 
 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/

