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EVEN BIJPRATEN 
 
Personeelsnieuws 
 
Juf Niki is met bevallingsverlof. Juf Ilse blijft ook na de kerstvakantie van maandag t/m vrijdag in groep 1/2 
werken. Wij zijn blij met deze continuering tijdens de afwezigheid van Niki en Annemiek. 
 
Vanaf 13 december komt juf Linsey op woensdag voor groep 3/4 . Zij is de andere dagen werkzaam op 
basisschool de Biezenkamp in Beek. Door deze extra inzet van stichtings- reserves kunnen wij , tot de 
zomervakantie, ook op woensdag met 4 leerkrachten werkzaam zijn. 
 
Onze collega's Annemiek en Bianca starten na de kerstvakantie nog niet met het hervatten van hun 
werkzaamheden in de klassen. Zodra er meer informatie bekend is, bericht ik u hier nader over. 
 
Mijn herstel gaat goed en ik ben weer begonnen met het opbouwen van mij werkzaamheden op de 
scholen. 
 
De mailadressen van onze nieuwe collega's zijn: 
lindsey.engelen@tandemnederasselt.nl 
ilse.vandebroek@tandemnederasselt.nl 
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Studiedag 6 december 
 
Gisteren hebben wij de volgende onderwerpen met elkaar besproken: 

 Kunstenaar in de klas: tijdens dit Jeelo project hadden wij een dramadocent die ons begeleidde en 
zij heeft ons meegenomen in het anders kijken naar dit vakgebied binnen onze Jelelo thema's.  

 Toekomst bewust onderwijs op de Tandem; samen met Mat Custers van BCO Venlo zijn wij verder 
gegaan met onze visie ontwikkeling. De volgende stap is dat wij nu in gesprek gaan met de MR 
en daarna met alle ouders. De geplande ouderavond op 16 januari 2018 wordt verschoven 
omdat het tijdspad iets opgerekt wordt. Een nieuwe datum hoort u zo spoedig mogelijk. 

 
Staking dinsdag 12 december 2017 
 
Gisteren hebben wij u via een aparte mail, op de hoogte gebracht dat de Tandem op dinsdag 12 december 
gesloten zal zijn. 
 
Gymles groep 1-2 
 
De gymles op woensdagochtend komt voor groep 1-2 te vervallen. We hebben nu op woensdag extra 
formatie, zodat er in alle 4 de groepen een leerkracht staat. Dit betekent dat we met 3 groepen (3-4, 5-6 en 
7-8) gaan gymmen, omdat er in de gymzaal ruimte is voor 3 groepen. De kleuters kunnen voor de gymles 
gebruik maken van de speelzaal op school. 
 
Inlooptijd 5 minuten 
 
Vanaf januari gaan we de inlooptijd  ’s morgens en tussen de middag verkorten naar 5 minuten, zodat de 
inlooptijd rustiger verloopt.  De leerkrachten starten om 8.30 uur en 13.00 uur met de lessen. Dit betekent 
dat de leerlingen om 8.25 uur en om 12.55 uur naar binnen kunnen. 
 
Afscheid Hennie Arends 
 
Op woensdag 22 november hebben we afscheid genomen van Hennie Arends. Het was een stralende,  
zonnige dag! We denken dat Hennie en de kinderen het ook zo ervaren hebben. Een prachtig afscheid, 
een mooie herinnering om op terug te kijken. Hennie gaat nu met haar man, kinderen en kleinkinderen 
genieten van veel welverdiende vrije tijd! 
 
Schaatsen in Malden 

In de week van 18 december komt er op het Kerkplein in Malden een ijsbaan (30 x 12 meter). Tijdens 
schooldagen is de schaatsbaan exclusief voor de scholen in de gemeente Heumen beschikbaar.De 
gemeente zorgt voor het vervoer, verzekering en toezicht op de schaatsbaan.  Wij hebben aangegeven dat 
wij met de leerlingen uit groep 3 t/m 8 graag een blok willen komen schaatsen in deze laatste schoolweek 
van 21017. Op dit moment weten wij nog niet op welk tijdstip onze school wordt ingepland. Zodra wij het 
weten, informeren wij u nader. 

Kerstviering donderdag 21 december 
Op donderdag 21 december staat de kerstviering gepland. Op deze dag hebben de kinderen ’s ochtends 
gewoon les tot 12.00u. ’s Middags zijn ze vrij. Om 17.00u worden ze weer op school verwacht. De kinderen 
gaan dan in groepjes een herdertjestocht lopen door het dorp. Tijdens deze tocht krijgen ze onderweg 
kleine hapjes. Om 18.30u zijn we weer terug op school en bent u als ouders welkom om samen met de 
kinderen de kerstviering af te sluiten. Kinderen die het leuk vinden, mogen die avond verkleed komen als 
herder, engel of in kerstsfeer. 
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Bedankt! 
Langs deze weg wil ik leerlingen, ouders en teamleden enorm bedanken voor hun tomeloze inzet en 
betrokkenheid voor onze school.  
 
Namens het team wens ik u allemaal een mooie decembermaand en heerlijke feestdagen. 
 
Monique Vromen 
 
 
Even voorstellen 
 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Ilse vd Broek, 24 jaar oud en woonachtig in Wanroij. Ik vind het  
leuk om te koken, knutselen, dansen (dansmarieke) en te rennen. 
 
Ik heb zin in het werken in groep 1/2, ik hoop samen met het team,  
de ouders en vooral met de kinderen een leuke, fijne en leerzame tijd 
tegemoet te gaan. Mocht er iets zijn, de deur staat altijd voor u open. 
 
 
Met pensioen… 
Woensdag 22 november was het dan zover… 
Afscheid op de Tandem! 
Er werd al dagen geheimzinnig gedaan, dus ’s morgens dacht ik zenuwachtig; “ Wat staat me te wachten?” 
Het werd een geweldige ontvangst met kinderen in carnavalskleding. Zelfs Jeugdprins Ivan was in vol 
ornaat op school. Iedereen zat meteen in de stemming. 
In polonaise naar binnen en daar werd ik verwend met prachtige liedjes, gezongen door kinderen en het 
team. 
Ik werd geknuffeld door kinderen en kreeg prachtige cadeaus. 
De schitterende plantenbak, waaraan elke kind een steentje heeft bijgedragen heeft een mooie plek 
gekregen. Hierdoor zal ik blijven denken aan de prachtige Tandem- jaren. 
De feestdag met de kinderen, het afscheid met ouders, de receptie heeft  een blijvende herinnering achter 
gelaten. 
Mijn dank aan mijn lieve collega’s, ondersteunend personeel, ouders, MR, OR is niet in woorden uit te 
drukken. 
Het gaat jullie goed.  
Hennie Arends 
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Sinterklaas 
Dinsdag 5 december was Sinterklaas met zijn twee pieten bij ons op school. Wat een feest! De Sint en zijn 
pieten werden buiten muzikaal onthaald onder begeleiding van de drumband van groep 5-6. Binnen 
stonden er een aantal blokfluiters de Sint op te wachten met leuke liedjes. 
Daarna volgden alle optredens van de groepen. De Sint en zijn pieten genoten er zichtbaar van.  
Vervolgens hebben de onder- en bovenbouw een eigen programma gehad.  
We hebben er met zijn allen een leuke dag van gemaakt op school. We willen alle hulpouders bedanken 
voor de actieve inzet deze dag! 
 
Tot volgend jaar Sinterklaas! 
Werkgroep Sint. 
 

 
 
 
Bericht 
 
Hallo, 
 
Ik ben Riek van Haren de oma van Casper, Isis en Giel 
Ik ben twee maanden geleden geopereerd aan mijn heup. In die tijd heb ik veel steun gehad van mensen 
uit mijn omgeving groot en klein. 
Graag zou ik de kinderen willen vertellen dat je met een klein gebaar grote vreugde kan brengen en hoe 
belangrijk het is soms iets voor een ander te doen. 
Zo kwam ik op het idee om de kinderen in de Advent zelf iets te laten bedenken wat ze graag voor een 
ander willen doen of gedaan hebben. 
De kinderen krijgen van mij een zakje met een briefje waarop ze dit op kunnen schrijven. 
Het zakje mag 21 december tijdens de kerstviering mee naar school worden genomen. Deze worden dan 
in de kribbe bij het kindje Jezus gelegd. Jezus is immers ook op de wereld gekomen om elkaar te helpen 
en goed voor elkaar te zijn. 
Pastoor Aloys zal tijdens de vieringen er een aantal uithalen en deze voorlezen in de kerk. 
Ik wens u allen fijne feestdagen en wil u allen meegeven….. Wees goed voor elkaar! 
 
Riek van Haren 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mad Science lessen, gaan door na de carnavalsvakantie: 
 
Per abuis is de planning van de Mad Science lessen doorgelopen in de vakantieperiode. Uiteraard gaan de 
lessen in de vakantie niet door en zijn dus de afsluitende op de volgende data: 
Sint Joris: 19-2-2018 
De Zilverberg: 20-2-2018 
De Tandem: 21-2-2018 
Dit is ook op de website van Mad Science terug te vinden. 

 
 
Aanbod: Kunst- en Muziekschool "Fantasia". 
 
De gemeente Mook en Middelaar heeft muziekschool "Fantasia" uit Malden/Molenhoek, 
benaderd, en verzocht om ambassadeur van Stichting Leergeld te zijn. 
Stichting Leergeld houdt in, dat mensen met een lager inkomen geld kunnen ontvangen van de gemeente, 
om hun kinderen muziekles te laten volgen. 
Het geldt voor ouders met een laag besteedbaar inkomen (niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm) die 
hun kinderen toch muziekles willen laten genieten. 
Voor informatie kunt u bij ons terecht! U kunt ook kijken op www.leergeld.nl/de stuwwal 
De regeling geldt voor de gemeenten/dorpen : Mook en Middelaar, Heumen, Overasselt, Groesbeek, Berg 
en Dal en Gennep.  
 
Hartelijke groet, Ursula Rensen 
www.muziekschool-malden-molenhoek.nl 
www.muziekschool-molenhoek.nl 
 
                                                                                                            
 
 

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
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