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EVEN BIJPRATEN 
 
Inlooptijd 
 
Vanaf januari 2018 zijn wij gestart met een verkorte inlooptijd. Nu is het tijd om de balans op te maken. 
Leerkrachten ervaren de verkorte inlooptijd als positief. Een aantal ouders ervaren de verkorte inlooptijd 
minder positief. In de afgelopen weken hebben wij op verschillende momenten naar elkaars argumenten 
geluisterd. 
Alles overwegend hebben wij ervoor gekozen om na de carnavalsvakantie onze schooldeuren weer te 
openen vanaf 8.20 uur. Voor ons is het van belang dat u uw kinderen rustig en veilig naar school kunt 
brengen. De leerkrachten bespreken ook met de leerlingen deze aanpassing en ook wat zij in de klas 
kunnen en mogen doen afhankelijk van het tijdstip van binnenkomst. 
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Verkeerssituatie   
 
We willen u nogmaals nadrukkelijk verzoeken om niet op straat te parkeren of stil te staan om kinderen uit 
te laten stappen. Indien mogelijk: kom te voet of op de fiets. Stilstaande auto’s op de straat maken het 
beeld onoverzichtelijk, waardoor de veiligheid van kinderen in het gedrang komt. Hierover is ook de 
wijkagent geïnformeerd.  
 
Personeelsnieuws 
 
Na de carnavalsvakantie wordt Juf Anke geopereerd. Na de operatie moet zij een tijdje revalideren. 
Gedurende haar afwezigheid wordt zij 5 dagen in de week vervangen door invalkracht Hilco. 
 
Juf Niki is op 19 januari 2018 bevallen van hun dochter Lynn. Het gaat goed met hen. Ze genieten enorm 
van dit mooie wonder. 
 
Ouder-kind- leerkrachtgesprekken 
 
Na de vakantie zijn de ouder-kind gesprekken. Fijn dat veel ouders zich hiervoor al hebben ingetekend via 
de gesprekkenplanner. Deze gesprekken staan in het teken van uitwisseling, afstemming en samen doelen 
opstellen voor de komende periode. Tijdens deze gesprekken staan de leerlingen centraal. Wij gaan uit van 
de autonomie en de competentie van leerlingen, ouders en elkaar en werken gericht aan verbinding en 
relatie.  
 
Bijwonen MR vergadering 
 
Heeft in interesse om een MR vergadering bij te wonen?  Dat kan altijd. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de MR voorzitter Esther Teunissen. 
 
Nieuwe stagiaires  
 
Na de vakantie komen er 2 stagiaires van de HAN / PABO bij ons op school in groep 1/2 en 5/6 stage 
lopen. 
Renzo komt stage lopen op maandagochtend en dinsdag in groep 1/2. Hij stelt zich in deze 
nieuwsbrief voor. 
 
Uitgaven de Vonk van Heumen 
 
In het kalenderjaar 2017 hebben wij €3000 ontvangen voor ons project Samen leven in Nederasselt 
Wij hebben ons extra ingezet om de ouderen in ons dorp te betrekken bij onze 6 Jeelo projecten. Het doel 
is om de “(eenzame) ouderen” in ons dorp te betrekken bij ons onderwijs. Zij zijn van belang en hebben 
een betekenis om het verleden, onze historie, levend te maken en te houden. Deze “(eenzame) ouderen” 
geven ons onderwijs een zinvolle bijdrage en leren leerlingen dat wij Samen Leven. Een van de pijlers van 
ons Jeelo onderwijs. Leerlingen gaan op pad om de “(eenzame) ouderen” uit te nodigen door flyers af te 
geven, een praatje te maken en posters te maken om in het dorp op te hangen. Wij hebben de volgende 
zaken kunnen aanschaffen om onze ideeën goed vorm te kunnen geven: 
ontmoetingsplek met schaduwdoek, oud Hollandse spelen, hobby materialen voor lino snijden, serviesgoed 
en muziekinstrumenten. 
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Jeelo project Omgaan met geld 
 
Na de vakantie start ons Jeelo project "omgaan met geld". Op maandag 5 maart gaan wij een bezoek 
brengen aan de kringloopwinkel Vintage and more in Malden. Zij hebben een educatief programma voor de 
leerlingen van groep 1 t/m 8 dat aansluit bij dit thema. 
De gemeente Heumen zet hier eenmalig een bus voor in. Wij zijn hier ontzettend blij mee. 
 
Wij wensen u een fijne carnaval en een heerlijke vakantie. 
 
Team de Tandem 
 
Monique Vromen 

meerscholen directeur SPO Condor 

06 15658669 

 
Carnaval 
 
Morgen is het zover...CARNAVAL OP DE TANDEM! 
Om half 9 vertrekken we met z'n allen in een optocht om Jeugdprins Ivan, pages Caitlyn & Caitlin en Prins 
Henrique en zijn gevolg op te halen. Iedereen is welkom om mee te lopen. 
Rond 9.00 uur gaan de leerlingen samen met Jeugdprins Ivan, pages Caitlyn & Caitlin en Prins Henrique 
en zijn gevolg ontbijten op school. 
Het zou fijn zijn als de hapjes allemaal om half 9 op school zijn, zodat om 9.00 uur het ontbijt helemaal 
klaarstaat.  
Na het ontbijt zijn er nog leuke activiteiten en zullen we de Carnaval hossend inluiden... 
Om 12 uur begint voor iedereen de carnavalsvakantie! 
De kinderen hoeven deze dag geen fruitspullen mee te nemen. 
Tot morgen. 
Alaaf!!! 
 
 

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 
 
 

  

 
 
 
 

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

