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09-04 Inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige GGD
13.30-15.00 uur
17-04 Cito groep 8 t/m 19-04
20-04 Koningsspelen St Joris,
Zilverberg en Tanden samen
26-04 Afsluiting Jeelo project
‘Veilig helpen”
27-04 Koningsdag leerlingen
vrij
30-04 Meivakantie t/m 11-05
14-05 Luizenkammen en start
cito periode
17-05 Gesprekkenplanner
21-05 2e Pinksterdag,
leerlingen vrij
04-06 Inloopspreekuur
jeugdverpleegkundige GGD
13.30-15.00 uur
07-06 Nieuwsbrief nummer 9
08-06 Studiedag, alle
leerlingen zijn vrij
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EVEN BIJPRATEN
Terugblik
De boomplantdag op woensdag 14 maart j.l. was een groot succes. Leerlingen en ouders hebben goed
werk verricht en het resultaat mag er zijn.
Ook de Pannenkoekendag op 16 maart was geslaagd. Veel ouderen uit het dorp hebben hiervan genoten.
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Op vrijdag 30 maart zijn we met het team op bezoek gegaan bij 2 scholen in de regio. Wij hebben de
volgende scholen een bezoek gebracht.;basisschool St Anna in Vortum Mullem en Sterrenschool
EigenWijs in Middelaar. Tijdens deze bezoeken hebben wij gesproken met teamleden, leerlingen en
directie. We kijken terug op een passende en leerzame dag. De komende tijd gaan wij onze indrukken
verwerken en bespreken we welke onderwijszaken voor ons een voordeel kunnen zijn in de toekomst. Wij
gaan u in de komende tijd steeds meer betrekken bij dit proces van duurzaam toekomst bewust onderwijs
op de Tandem.
Personeelsnieuws
Juf Anke is deze week weer begonnen met werken. Juf Annemieke en juf Bianca komen voor de
zomervakantie niet meer werken in de klassen op onze school. Het verlof van juf Niki duurt t/m de
meivakantie. Voor de meivakantie informeer ik u hier verder over.
Scholen met Succes: tevredenheidspeiling SPO Condor
Voor het Paasweekend zijn de technische fouten opgelost binnen de SPO Condor scholen en moeten alle
ouders op één mailadres de enquete ontvangen hebben. Nogmaals excuus voor het ongemak.
Vooruitblik
In de maand april staan de volgende zaken op onze agenda:
 Jeelo project Veilig helpen is gestart
 Centrale eindtoest groep 8
17 t/m 19 april
 Koningspelen
20 april
 Meivakantie
vrijdag 27 april t/m 11 mei
Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL)
Op schoolniveau vullen de leerkrachten in deze periode de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) in.
Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid. Op deze
manier werken wij planmatig en monitoren wij in elke groep het welbevinden en de sociale veiligheid.
Tevens komen wij leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april zullen de jaarlijkse Koningsspelen plaatsvinden op
sportpark de Passelegt te Overasselt. Samen met de leerlingen van
basisschool de Zilverberg en de st. Joris maken wij er deze dag één
groot feest van!
Na de gezamenlijke opening zullen de leerlingen in groepjes
verschillende clinics gaan volgen en spelletjes gaan spelen. Voor
groep 1 t/m 4 eindigt de dag om 12:00 uur en voor de groepen 5 t/m 8
om 14:00 uur.
U hoeft uw kind géén eten en drinken mee te geven. Hier wordt voor gezorgd. Natuurlijk hopen wij dat
iedereen in sportkleren (het liefst oranje!) komt.
DOEKOE Scholenactie
De Doekoe-actie is gestart en onze school doet ook dit jaar weer mee.
Tijdens deze actie kunnen klanten van de Coop (Overasselt) meesparen
voor gratis sport- en spelmaterialen voor de sportdag van onze school. Tot
en met zondag 22 april krijg je doekoe munten die je kunt doneren bij de
Coop, hoe meer munten hoe groter het bedrag wat de school ontvangt voor
sport en spel materiaal. Dus op naar de Coop en doneer!
Team basisschool de Tandem
Monique Vromen
Meerscholen directeur
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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
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