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BELANGRIJKE DATA 

15-01  Start Cito periode 
24-01 t/m 25-01 advies en pre-
adviesgesprekken groep 7-8 
29-01 Techno Promo groep 3-4 
01-02  Gesprekkenplanner groep 
1 t/m 7 
05-02  Inloopspreekuur 
jeugdverpleegkundige GGD 
13.30-15.00 uur 
08-02  Rapporten mee naar huis 
08-02  Nieuwsbrief 6 
09-02  Carnaval op school 
            Alle leerlingen 12.00u uit 
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EVEN BIJPRATEN 
 
Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

Allereerst wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en leerzaam nieuwjaar! Wij hopen dat 
iedereen een goede kerstvakantie heeft gehad en nog nagenoten heeft van de herdertjesstocht. Bedankt 
voor al jullie hulp. 

 
Sporthal Overasselt 
 
Wij zijn enorm blij  met het effect van de inspanningen 
van de OR ouders van de Tandem en de Zilverberg, 
enkele personen van de gemeente en de sporthal, dat 
wij vanaf deze week nieuwe materialen in de gymzaal 
hebben staan. 

 
 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
http://www.deeerstestap.nl/
mailto:info@deeerstestap.nl
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Sociale weerbaarheid 
 
Op onze school werken leerkrachten samen met leerlingen en ouders aan een pedagogisch goed en veilig 
klassenklimaat. De komende periode gaan wij in groep 3/4 samen werken met Ilse Toebast, een externe 
coach. In deze groep gaan de leerkrachten en leerlingen samen met haar aan de slag om de huidige 
cohesie en sfeer in de groep te versterken. Hierbij komt ook het thema sociale weerbaarheid aan de orde. 
De ervaringen van dit traject bespreken wij met het hele team. Daarnaast bespreken de leerkrachten van 
groep 3/4 dit ook in de ouder-kind gesprekken van hun groep. 
 
Inlooptijd 5 minuten ( vanaf de speelplaats) 
 
Vanaf afgelopen maandag zijn wij gestart met onze aangepaste inlooptijd in de ochtend en tussen de 
middag. Vanaf 8.25 uur en 12.55 uur zijn onze schooldeuren aan de kant van de speelplaats open. De 
leerkrachten starten om 8.30 uur en 13.00 uur met de lessen. Het is de bedoeling dat een korte inlooptijd 
voor meer rust gaat zorgen. Ook kunt u ervoor kiezen om uw kind zelfstandig de school in te laten lopen. 
Het is even wennen, vandaar dat wij na enkele weken evalueren of deze aangepaste tijd het juiste effect 
geeft. 
 
Kwaliteitszorg en kwaliteitsaudit 
 
In 2018 wordt er op alle scholen van SPO Condor een interne audit uitgevoerd. 
De focus tijdens de audit ligt op het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het in kaart 
brengen van de mogelijke risico's. 
 
Er is een intern audit team samengesteld door 2 directeuren en enkele leerkrachten van de scholen. Dit 
audit team wordt de komende tijd door een extern bureau geschoold in het uitvoeren van audits. Dit bureau 
begeleidt ook bij het uitwerken en uitvoeren van de audits op de scholen. 
 
Vanuit de Tandem gaat juf Martine plaats nemen in het auditteam. Hiervoor zal zij 3 scholingsdagen gaan 
volgen en zal er een vervanger in haar groep komen. Op maandag 15 januari is de 1ste scholingsdag en 
werkt juf Aafke voor haar.  
Helaas is het niet altijd mogelijk om juf Aafke hiervoor in te zetten i.v.m. de verplichte inzet van vast 
personeel dat in dienst is van een bestuur. 
 
Veiligheid ; parkeren buiten de schoolzone 
 
Heeft u al een goed voornemen voor 2018? 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder zich bewust wordt van uw parkeergedrag en de geldende regels. 
Zeker in de omgeving van onze school. Het is echt niet toegestaan om in de schoolzone te parkeren of te 
stoppen. Maak gebruik van de parkeerplaatsen en breng uw kind veilig het schoolplein op. Dank u wel voor 
uw medewerking. 
 
Jeelo project: Inrichten van je eigen omgeving. 
 
Afgelopen dinsdag is het project “inrichten van je eigen omgeving” gestart. De kinderen zijn in heterogene 
groepen aan het werk gegaan met het ontwerpen van een nieuws schoolplein. De komende weken zullen 
ze hier verder aan werken. In de onderbouw zijn we op zoek naar schoenendozen. Mocht u deze nog over 
hebben, gebruiken wij ze graag! 
 
Start CITO toetsen  
 
Vanaf 15 januari 2018 worden er in de groepen de halfjaarlijkse Cito toetsen afgenomen.  
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Verplaatsing ouder avond toekomst visie de Tandem 
 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief wordt de ouderavond van dinsdag 16 januari verschoven naar een 
later tijdstip.  
 
Monique Vromen 
meerscholen directeur SPO Condor 
06 15658669 

 
 
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 
 

Kinderen van gescheiden ouders: "En ik dan?" 

Doe- en praatgroep 

Een (echt)scheiding betekent voor de betrokkenen bijna altijd een grote verandering.  Meestal leert 
iemand daar zelf goed mee om te gaan, soms ook niet. Kinderen kunnen bij gebrek aan goede 
verwerkingsmogelijkheden emotionele schade ondervinden van de (echt)scheiding van hun ouders.  

Het helpt kinderen om hun ervaringen te delen met andere kinderen die in een soortgelijke situatie 
verkeren. Zij vinden herkenning en erkenning bij elkaar en leren om moeilijke situaties – eigen aan de 
(echt)scheiding –  beter te hanteren. 
Een doe- en praatgroep 

De doe- en praatgroepen zijn bedoeld om kinderen de gelegenheid te geven om ervaringen uit te wisselen 
over wat hen bezig houdt. Ook de actuele situatie waarin de kinderen zich bevinden wordt besproken. De 
thema’s rondom (echt)scheiding komen op een speelse manier aan bod en nodigen de kinderen uit om 
actief bezig te zijn. 
Voor wie? 

De groepen zijn bedoeld voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd 7-9 jaar en 10-12 jaar. 
Betrokkenheid van de ouders 

Ouders worden intensief bij de training betrokken. Voorwaarde voor deelname van een kind is dat beiden 
ouders akkoord zijn met de training. Daarnaast heeft het de voorkeur dat beide ouders aanwezig zijn bij de 
gezamenlijke gesprekken. 
Praktische info 

 Duur: Voor de kinderen zijn er 6 bijeenkomsten van een uur tot 1½ uur. 
 Aantal deelnemers: 6 tot 8 kinderen. 

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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 Kosten: Deelname aan deze groep is gratis. 
 Waar en wanneer: Cultureel Centrum Maldensteijn (kerkplein 8 in Malden), start rond eind januari, 

op donderdagmiddag na schooltijd. Precieze data volgen!  
Aanmelding 

Kan via mail: heumen@sterker.nl of telefonisch via: 06 34 77 88 02 (Christel Thomassen, consulent school 
& opvoeding en maatschappelijk werkster Sterker Sociaal Werk).  
 
 

 
                              

mailto:heumen@sterker.nl
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Volgende Mystery X middag: woensdag 17 januari 2018 

“Science Fiction in Nijmegen” met Tim Smit. 

Op woensdag 17 januari organiseert Mystery X kinderlezingen een heel bijzondere 
editie! We duiken die middag in de wereld van films, Hollywood en “special effects”. 

Van student natuurwetenschappen naar Hollywood filmregisseur, het overkwam de 32-jarige Nijmegenaar 
Tim Smit. Zijn internationale, post-apocalyptische speelfilm Kill Switch gaat deze week in première. 

In 2009 knutselde Smit in zijn eentje thuis een acht minuten durend science fiction filmpje in elkaar: What’s 
in the Box. Hij zette dat op YouTube en zag het filmpje in no-time viral gaan. Meer dan 2,6 miljoen mensen 
bekeken het filmpje – onder wie een filmproducent uit Hollywood, die hem een contract aanbood voor een 
speelfilm. 

Tim Smit is onmiskenbaar een talent qua visuele effecten, maar zou hij ook net zo succesvol zijn als 
speelfilmregisseur? Na acht jaar is het zover: Kill Switch gaat in première, met acteurs Dan Stevens, Bond-
girl Berenice Marlohe, Gijs Scholten van Aschat en Tygo Gernandt. De film is in achttien dagen 
opgenomen in Amsterdam en Almere en Smit was zelf regisseur en de man van de visuele effecten. Elk 
shot is bewerkt in zijn huis in Nijmegen. 

 Programma: 
Tim Smit geeft een kinderlezing over zijn films en met welke effecten deze gemaakt zijn. Daarna gaan de 
kinderen zelf aan de slag: ze onderzoeken hoe effecten werken en gaan aan de slag met een greenscreen. 

Waan je een Hollywoodster en komt 17 januari naar Mystery X in technovium. 

Science fiction in Nijmegen 
woensdagmiddag 17 januari van 15:00-17:00 uur 
Waar? In het technoviumgebouw (tegenover station Heyendaal) 
Voor wie? Kinderen van 9-13 jaar 
Kosten €5,- 
Opgeven en meer informatie op www.mysteryx.nl 

Meer informatie: Youtube: filmpjes en trailers van Tim Smit 
Artikel in Gelderlander 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IU_reTt7Hj4
https://www.youtube.com/watch?v=IU_reTt7Hj4
http://www.mysteryx.nl/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmegenaar-maakt-post-apocalyptisch-actiespektakel-in-hollywood~ace1a875/
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