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EVEN BIJPRATEN 
 
Tevredenheidspeiling SPO Condor door organisatie "Scholen met Succes". 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons belangrijk. Om te bepalen 
waar de kwaliteit verbeterd kan worden vragen we om uw mening. Om u in de gelegenheid te stellen ons te 
informeren over wat u belangrijk vindt aan onze school, én op welke punten verbetering plaats zou moeten 
vinden, herhalen wij dit voorjaar de tevredenheidspeiling onder ouders. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door “Scholen met Succes”. Zij nemen op zo’n 1800 basisscholen in 
Nederland de ouderpeiling af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken met een landelijk 
gemiddelde. Deelname aan het onderzoek is anoniem, in de rapportage zijn de antwoorden van individuen 
niet te herleiden. 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
http://www.deeerstestap.nl/
mailto:info@deeerstestap.nl


2 

 

In de week van 16 maart wordt u via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de 
Oudertevredenheidspeiling. Per gezin ontvangt u één uitnodiging. Het invullen zal ongeveer 10 minuten tijd 
vragen. 

Wilt u ook mondeling met ons delen wat voor u belangrijk, waardevol en plezierig is? Ziet u mogelijkheden 
tot verbetering? Laat het ons dan weten. U bent van harte welkom. 

Landelijke Boomfeestdag woensdag 14 maart groep 7 en 8 

 
De leerlingen van groep 7/8 gaan dit jaar weer helpen om de meer dan 100 bomen te planten die de 
gemeente beschikbaar heeft gesteld op een stuk land. Het gaat dit jaar om kleine, goed hanteerbare 
boompjes die onze leerlingen gaan planten. Tevens zorgt de gemeente voor iets lekkers voor de leerlingen. 
Stukje geschiedenis 
Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn. Er waren 
toen 1600 kinderen bij aanwezig. Vanaf 1980 is het Landelijk Comité Boomplantdag (als onderdeel van 
Staatsbosbeheer) doorgegaan als Stichting Nationale Boomfeestdag. Nu, bijna 60 jaar later, worden er 
jaarlijks door ruim 115.000 kinderen enthousiast bomen geplant! 
 
Landelijke pannnenkoekendag vrijdag 16 maart groep 5 t/m 8 continurooster 14:00 uur uit. 

 
Op vrijdag 16 maart 2018 vieren we de 12e editie van de Nationale Pannenkoekdag! De dag dat 
basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Bij ons op school 
verzorgen de leerlingen uit groep 7/8 deze dag.  De ouderen uit Nederasselt worden uitgenodigd om die 
dag om 12:00 uur een pannenkoek te komen eten op school. Voor het bakken van de pannenkoeken 
mogen de leerlingen een eigen schort meenemen.  
In de jaarkalender heeft u gelezen dat groep 7/8 op deze dag een continurooster heeft. Om logistieke 
redenen hebben wij besloten om ook groep 5/6 op deze dag om 14:00 uur uit te laten zijn. Mocht u hierdoor 
opvang problemen hebben, neem dan contact met mij op. Wij informeren ook de BSO hierover. 
 
Dinsdag 20 maart en vrijdag 30 maart vervolg visie traject toekomst bewust onderwijs op de 
Tandem. 
Op dinsdag 20 maart gaan wij inhoudelijk verder met ons visie traject op de Tandem met onze begeleider 
van BCO onderwijsadvies. Op deze dag hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een continurooster. 
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Op vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) gaan wij op bezoek bij een andere “kleine” school in de regio. Op 
deze dag zijn alle leerlingen vrij. 
 
Vestingstedendagen op 7 en 8 april 2018 in Grave. 
Op 7 en 8 april 2018 vinden in Grave de Vestingstedendagen 2018 plaats. Op 5 april komt wethouder 
Jeroen Joon bij ons op school hierover vertellen. 
Op beide dagen loop je via de vier toegangswegen het centrum van de stad binnen en waan je je direct 
een paar honderd jaar terug in de tijd.  Meer informatie is te lezen in de flyer onderaan in deze nieuwsbrief. 
 
Bag 2 school actie  OR de Tandem 

 
Kledinginzameling  
 
Hierbij willen wij laten weten dat de jaarlijkse kledinginzameling zal  
plaatsvinden op woensdag 11 april a.s.  
Vanaf dinsdag 3 april kunnen de zakken op school worden ingeleverd.  
  
Nadere informatie als bijlage bij deze nieuwsbrief en een Bag-2-School-zak ontvangt u te zijner tijd.  
  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Ouderraad.   
Alvast bedankt voor uw medewerking!   
 
Koningsspelen vrijdag 20 april St Joris Heumen, De Zilverberg Overasselt en de Tandem 
Nederasselt. 

 
Op deze dag organiseren wij voor de 2de keer een gezamenlijke sportdag voor onze 3 scholen. De 
voorbereiding is in volle gang. U hoort hierover later meer. 
Op deze dag zijn de groepen 1 t/m 4 gewoon om 12 uur uit en de groepen 5 t/m 8 hebben op deze 
dag een continurooster en zijn om 14:00 uur uit. 
 
Personeelsnieuws: 
Juf Anke is herstellende van haar operatie. Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer ze weer 
voor de klas kan gaan werken. Op afstand blijft zij betrokken bij de groep en de school. 
 
Mede namens het team de Tandem 
Monique Vromen 
Meerscholen directeur SPO Condor 
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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 

De kinderkaravaan zondag 11 Maart om 11.00uur in Heumen. 
 
De kinderkaravaan is een interactieve Kerkdienst waarin het verhaal van Joseph de dromer centraal staat. 
De kinderen komen binnen met de bolderkar en een kind is verkleed als Joseph met de gekleurde jas. De 
kinderen hebben veel taken in de viering. Ze worden vaak naar voren gevraagd. Al participerend leren ze 
het verhaal en gedachten  erachter kennen. Ook is de liturgie zo gemaakt dat de kinderen al doende leren 
wat de symbolen betekenen. Er is gebleken dat zowel ouders als kinderen deze viering erg leuk vinden en 
er veel van leren. De kinderen van de gehele parochie ontmoeten elkaar! We zien jullie graag op 11 Maart 
om 11.00uur in Heumen. 
 
Groetjes pastor Marieke ( Pastor voor jeugd en jongeren) 
  

Volgende Mystery X middag  

Toekomstfabriek thuis! 

Maak het zelf met 3D printen en lasersnijder 

woensdag 14 maart 2018  

Hebben jullie wel eens een selfie gemaakt? Mijn selfie kan ik vastpakken en van alle kanten bekijken. 
Mijn selfie is geprint met een 3D-printer. Eentje die nu nog bij het Junior Technovium staat, maar over een 
paar jaar heb je er misschien zelf eentje thuis staan. 

Maar wat doe je ermee? Veel mensen denken dat we in de toekomst minder dingen in de winkel gaan 
kopen, maar dat we dat thuis zelf gaan maken. 
Van broodtrommel tot …………  we kunnen het nu nog niet verzinnen wat we in de toekomst allemaal zelf 
gaan maken. 
In mijn praatje laat ik zien hoe je nu al aan de gang kan gaan met het bedenken, ontwerpen en maken van 
jouw ideeën, misschien schuilt er in jou een echte uitvinder! 

 
 

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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Jochem Hiddink 
Jochem Hiddink is als docent verbonden aan Junior Technovium en enthousiast werkzaam in het Techlab 
in Technovium 
En natuurlijk gaan we elke Mystery X middag na de lezing heel veel proefjes doen en leuke dingen maken! 
Deze keer gaan we bijvoorbeeld 3D pannenkoeken printen! 
Meer informatie op www.mysteryx.nl 
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Vestingstedendagen op 7 en 8 april 2018 in Grave. 
 

 
Op 7 en 8 april 2018 vinden in Grave de Vestingstedendagen 2018 plaats. 

Op beide dagen loop je via de vier toegangswegen het centrum van de 

stad binnen en waan je je direct een paar honderd jaar terug in de tijd. 

Wat kun je allemaal zien en beleven tijdens de Vestingstedendagen? 

In de binnenstad van Grave vind je allerlei activiteiten die voor kinderen 

erg leuk zijn. Je vindt ze op Bekaf, de Loswal, in de Protestante Kerk, in 

de Hampoort, naast en in het Graafs Museum, het Binnenhof en 

Torenplein, op de Kat, het Visio terrein en verspreid door de hele 
binnenstad. 

Op diverse plaatsen in het centrum kun je genieten van verschillende 

voorstellingen.  

Zo laat onder anderen de internationaal bekende poppenspeler Plansjet 

zijn poppen dansen. 

En er lopen kleurrijke historische figuren en muziekgroepen rond. 

 

Kinderen kunnen, als ze dat nog niet op school of thuis gemaakt hebben, 

een geldbuideltje krijgen of er zelf maken tijdens de dagen! Bij de diverse 

kinderspelletjes en activiteiten kunnen ze een florijn verdienen die ze in hun buideltje kunnen bewaren. 

Die florijnen mogen ze later inwisselen bij de tinnegieter voor één grote munt die ze in hun buideltje 

als beloning voor hun harde werken! 

 

Ook zijn er in het centrum kramen te vinden met de meest uiteenlopende ambachten en producten. 

 

Op zondag zullen er diverse gilden uit andere Vestingsteden en andere plaatsen naar Grave komen. 

Deze gilden zien er prachtig uit in hun kleurrijke kostuums. Ze zullen overal in de stad te zien zijn. 

 

Een compleet programma, inclusief een plattegrond, wordt uitgedeeld o.a. bij de toegang naar het 

centrum. De Vestingstedendagen zullen op beide dagen gehouden worden van 12.00u tot 17.00u. 

 

We hopen natuurlijk dat er veel kinderen tezamen met hun ouders en verdere familie naar die grote 

evenement zullen komen en dat ze er een geweldige dag aan zullen beleven! En het allerleukste zou 

nog zijn als iedereen in passende kledij uit die tijd zou kunnen komen.  

 

 

  

Wat is de Dag van de Leerplicht? 

http://www.dagvandeleerplicht.nl/
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Tijdens de Dag van de Leerplicht staan wij stil bij het recht op onderwijs. Dit jaar vindt de dag plaats op 
donderdag 15 maart 2018. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen. In Nederland is het 
recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie 
van school gaan. Door tijdens de Dag van de Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te 
stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk schooluitval terugdringen. 

Wat is de leerplicht? 

Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun 5e tot en 
met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Dit heet de volledige leerplicht. Onderwijs is belangrijk, omdat 
kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. 

Na de volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs 
moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-
diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen makkelijker een baan te 
vinden. 

Voor meer informatie over de leerplicht, zie: 
– www.ingrado.nl 
– www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht 
– www.aanvalopschooluitval.nl 

 

http://www.ingrado.nl/
http://www.ingrado.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
http://www.aanvalopschooluitval.nl/

