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EVEN BIJPRATEN 
 
De laatste schoolweken zijn aangebroken. 
 
In elke groep staat het laatste onderwijsblok en de herhaling van de leerstof centraal. In deze periode 
worden de CITO toetsen in de groepen afgenomen. 
 
Komend schooljaar gaan wij werken met de volgende basisgroepen verdeling: 
groep 1/2; start met 11 leerlingen 
groep 3/4;17 leerlingen 
groep 5/6 ;17 leerlingen 
groep 7/8; 20 leerlingen 
 
We zetten de werkdrukgelden, extra gelden spo Condor en de extra kleine scholentoeslag in om 
bovenstaande klassenformatie vorm te geven. 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
http://www.deeerstestap.nl/
mailto:info@deeerstestap.nl
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Daarnaast staat de personeelsindeling en bezetting centraal. Binnen Condor zoeken wij nieuw personeel 
om alle vacatureruimte in de klassen op te vangen. Voor het eerst merken we heel goed het 
personeelstekort. 
 

          
                                                                                                        
Uitslag centrale eindtoets 
 
De leerlingen en ouders van groep 8 hebben de uitslag van de centrale eindtoets gekregen. Alle leerlingen 
hebben naar verwachting of boven verwachting gescoord. Wij zijn trots op onze leerlingen. We hebben 
wederom een mooi schoolgemiddelde behaald dat boven het landelijke gemiddelde ligt. Ons 
schoolgemiddelde ligt op 537.3 . Het landelijke gemiddelde ligt dit jaar op 534.9  
 
Studiedag vrijdag 8 juni ; alle leerlingen vrij 
 
Op vrijdag 8 juni hebben wij onze laatste studiedag en evalueren wij dit schooljaar en maken wij plannen 
voor komend schooljaar.  
 

 
 
Inspectiebezoek Themaonderzoek Rekenen en Wiskunde op de Tandem vrijdag 15 juni  
 
Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over het reken/wiskunde onderwijs op onze 
school. Het onderzoek levert geen oordeel en rapportage op. Wel krijgen wij op het einde van de dag een 
terugkoppeling van hun bevindingen. 
Op deze dag worden er lesbezoeken afgelegd en wordt er gesproken met leerlingen uit groep 8 , 
directie/IB-er en teamleden. Daarnaast kijken zij naar de resultaten die behaald zijn op de centrale 
eindtoetsen vanaf 2015 en de tussentoetsen. 
 

   
 

                            
 

Tevredenheids-enquete. 
 
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek komt deze periode binnen. Zodra we de formatie en alle 

voorbereidingen voor het nieuwe jaar af hebben, gaan we de uitslag goed bekijken en analyseren. Dit 

houdt in dat we voor de zomervakantie nog geen uitkomst kunnen communiceren. 

Na de zomervakantie hoort u hier meer over! 
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Koningsspelen  
 
Wij kijken terug op een geweldige dag. Het weer was prachtig, de kinderen waren enthousiast en de 
spellen en clinics waren ontzettend leuk. We willen dan ook alle clinicgevers en verenigingen bedanken 
voor hun medewerking. Was uw kind enthousiast over een clinic dan kunt u altijd contact opnemen met de 
vereniging of een kijkje nemen op de website van de verschillende verenigingen: 
 
Korfbal en voetbal: scdiosa.nl of mail naar info@scdiosa.nl 
 
Tennis: www.ltvo.nl of mail naar info@ltvo.nl 
 
Paardrijden: info@sintwalrick.nl 
 
Hiphop:  www.dancedepartment.nu of mail naar ddm@dancedepartment.nu 
 
Verder willen wij alle hulpouders van De Tandem bedanken voor alle hulp. Zonder jullie hulp hadden we 
deze dag niet tot zo’n groot succes kunnen maken! 
 
 
Afscheid groep 8 & Afsluiting Jeelo 
 
Op woensdag 4 juli 0m 17.00u nemen we afscheid van groep 8. Daarnaast is er in de school een 

tentoonstelling van wat de kinderen hebben gemaakt tijdens het project `Omgaan met de natuur` en `De 

Kunstweken`.  Schrijft u deze datum vast in uw agenda? We zouden het leuk vinden als u allemaal 

aanwezig bent! 
 
Namens het team de Tandem 
 
Monique Vromen 
meerscholen directeur SPO Condor 
06 15658669 
 
Opbrengst Bag-2-School actie - De Tandem - Nederasselt 
Op 11 april jl. is de ingezamelde kleding opgehaald bij BS. De Tandem.  
Wat een enorme berg was het! In totaal hebben we € 580,80 mogen ontvangen, wat gebruikt zal gaan 
worden voor de initiatieven van de OR voor de school. Ook volgend jaar zullen wij deze actie in het 
voorjaar gaan herhalen en hopen wij op uw steun. De Ouderraad wil iedereen hartelijk bedanken die hier 
aan bijgedragen en/of meegeholpen heeft. 
Ook de kledingbank is blij verrast door alle kinderschoenen, zij zijn erg dankbaar voor de steun vanuit ons 
dorp!  
 

 

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 

mailto:info@scdiosa.nl
http://www.ltvo.nl/
mailto:info@sintwalrick.nl
http://www.dancedepartment.nu/
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
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Musical van de kanjers van groep 7-8 ‘Bende op de camping’ 
Datum: 29 juni 2018 

Tijdstip: 19.00 uur 

Locatie: Dorpshuis ‘Ons Huis’ 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
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OVERIGE BERICHTEN 

PERSBERICHT HEEMTUIN MALDEN 

Agendainformatie:   
Wat:    Jubileumdag Heemtuin Malden 
Wanneer:   Zaterdag 23 juni 2018  
Tijden:  12.30 tot 17.00 uur 
Waar:    Heemtuin Malden (Bosweg 8a) 
Entree:  Geen 
 
40 jaar landschapsbeheer en natuureducatie 
Wat 40 jaar geleden nog een braakliggend stuk land was, is door de inzet van honderden vrijwilligers een 
prachtig stukje natuur geworden met verschillende biotopen en veel soorten van de rode lijst. De 
vereniging Vrienden van de Heemtuin Malden viert ditzaterdag 23 juni van 12.30 tot 17.00 uur met een 
grote open dag vol rondleidingen, demonstraties, optredens en activiteiten voor kinderen  
 
1978-2018 
40 jaar geleden lag er een groot stuk braakliggend terrein, vol bloeiende onkruiden aan de rand van de 
Randwijksingel. De gemeente wilde er een keurig park aanleggen met veel gras. Maar omwonenden zagen 
daar iets veel mooiers in en namen een groots initiatief:  
de oprichting van “De Vereniging vrienden van de Heemtuin”, die de oorspronkelijke landschappen uit 
deze omgeving wilde herstellen. Al 6 jaar later, zoals blijkt uit het jaarverslag van 1984, zijn er immense 
veranderingen zichtbaar in het gebied en was de plattegrond aangelegd met een 6-tal 
landschapselementen bv. bos, heide, ven, schraal grasland, akker.   Er werkten diverse groepen die zich 
met deelaspecten bezighielden onder een zeer enthousiast bestuur.  
De Heemtuin Malden kreeg toen al landelijke erkenning, wat blijkt uit een rapport van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij: “Licht op groen”. Een tweede zeer belangrijk doel werd gerealiseerd: het geven van 
natuureducatie aan de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Heumen. Een educatieteam werd 
opgericht en kreeg scholing. Duizenden kinderen bezochten de natuurlessen in de Heemtuin. Veel 
inwoners hebben daar nog steeds levendige herinneringen aan.                                                      
 In de loop der jaren werd steeds gesleuteld aan de vorm en inhoud van de lessen, benodigde materialen 
aangeschaft en zorgvuldig gesorteerd en bewaard in “leskisten”. Daar hebben we er inmiddels heel veel 
van en zijn daar trots op. Ook zijn er door al die jaren heen honderden vrijwilligers geweest die zich met 
hart en ziel inzetten voor de vele werkgroepen zoals: de bosgroep (tegenwoordig beheergroep), de 
educatiegroep, de bijengroep (supertrots en blij met de splinternieuwe bijenstand), de zomeravondgroep, 
de kruiden-, moestuingroep enz. Het samen actief zijn en de koffiepauzes waar heel veel ideeën 
uitgewisseld worden en initiatieven ontstaan, zorgen voor een bruisend energiek gevoel en een goede 
onderlinge verstandhouding. 
 
Het bestuur en de groepen hebben ook heel veel verbanden en werkrelaties met andere instanties en 
natuur/milieugroepen tot stand gebracht. Dit zorgt voor een uitgebreid netwerk met kruisbestuiving. 
 
Op de JUBILEUMDAG: ZATERDAG 23 JUNI ZIJN ER VEEL AKTIVITEITEN OM AAN DEEL TE NEMEN 
tussen 12.30u. en 17.00u.                                 
Er zijn kramen waar natuurorganisaties en werkgroepen enthousiast over hun activiteiten vertellen en van 
alles aanbieden. Kijkwandelingen door de Heemtuin...enz. Demonstraties bij de bijenstand en van de 
schaapsherder met kudde. Daar kunt U natuur beleven, zien, proeven, fotograferen en genieten. Bijpraten 
bij gratis drinken en lekkers. Voor kinderen zijn er speciale leuke activiteiten. 
  ------------------------------------------------------------- 
Voor meer informatie: www.heemtuinmalden.nl of mail@mathildehofmans.nl         

 
 

http://www.heemtuinmalden/

