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EVEN BIJPRATEN 
 
Na mooie onderwijsjaren neem ik afscheid van leerlingen, ouders en teamleden van de De Tandem, 
Zilverberg en de st Joris. 
Zoals eerder met u gedeeld maak ik gebruik van mobiliteit binnen SPO Condor. En ga ik na de zomer 
werken als meerscholen directeur van Op Weg in Ooij en Bijenveld in Leuth. 
Mijn opvolger wordt Lonneke Hubers. Zij is nu schoolleider bij de Zilverberg. 
Omdat het schooljaar al bijna ten einde loopt, hebben wij besloten om na de zomervakantie een periode 
van goede overdracht samen te hebben. 
 
Ik kijk terug op een mooie en bijzondere onderwijstijd. Trots ben ik op mijn team, hoe wij gewerkt hebben 
binnen onze mogelijkheden. In de afgelopen jaren hebben wij samen hoogtepunten maar ook dieptepunten 
meegemaakt zowel op onderwijs- als persoonsgebied. Dat heeft ons als team gevormd en met ons 
verstand en gevoel ingezet voor alle leerlingen en ouders van de Tandem.  De Tandem is een mooie 
school, die in mijn herinnering blijft. 
 
Ik bedank iedereen voor alle inzet voor onze school , gezelligheid, vertrouwen, betrokkenheid en de 
samenwerking. 
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Personeels info: 

 
Afgelopen woensdag hebben wij onze collega's die op een andere school hun vak gaan uitoefen in het 
zonnetje gezet en bedankt.  
Daag juf Denise, juf Aafke, juf Ilse, juf Linsey en juf Bianca. 
 
Komend schooljaar ontmoet u onze nieuwe collega's  juf Daisy, juf Femke B en juf Evelyn. 
Op maandag t/m woensdag komt invalleerkracht Femke v L werken in groep 1/2. Zij is in dienst van Condor 
in de vervangingspool en heeft een ruime ervaring in het werken in verschillende onderbouw groepen 
binnen Condor. 
Daarnaast heeft juf Anke ons verteld dat zij in februari 2019 haar 1e kindje verwacht. 
 
 
Schoolgids 2018-2019 en praktische bijlagen en jaarplanning 2018-2019 
 
Afgelopen week heeft u via de mail deze documenten ontvangen. 
 
 
Nieuwe leerling meubels in groep 1 t/m 4 
 
Morgen worden de oude tafels en stoelen van de leerlingen opgehaald door stichting Chef. Meer info leest 
u op www.stichtingchef.nl. Zij gaan deze meubels, net als 2 jaar gelden de meubels van de andere 2 
groepen, inzetten op een schooltje in Gambia.  
Mocht u nu kinderkleding thuis hebben liggen, die u wilt wegdoen dan mag dit vrijdag 6 juli in een gesloten 
zak mee naar school gegeven worden. Ook deze zakken zal de stichting meenemen. 
 
De nieuwe meubels worden in de laatste vakantieweek geleverd. 
 
Namens het team de Tandem wens ik allemaal een heerlijke zomer. 
 
 

 
 
 
 
Monique Vromen 
meerscholen directeur SPO Condor 
06 15658669 
 
 
 

http://www.stichtingchef.nl/
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Nieuwe schooljaar 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar vragen wij de kinderen vanaf groep 3 een etui en kleurpotloden aan 
te schaffen. Schrijfpotlood, pen en gum krijgt uw kind van school. Ook hebben alle kinderen vanaf groep 3 
op woensdagochtend gym. Hiervoor graag iedere woensdag een tas mee met daarin gymschoenen, een 
sportbroekje en een t-shirt. 
 
 
Schoolreisje 'Toverland' 
 
Vrijdag 7 september gaan we met de hele school naar ‘Toverland'. 
We zijn op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. 
Graag opgeven bij de ouderraad voor 20 augustus: 
or@tandemnederasselt.nl. 
Bij teveel aanmeldingen wordt er in de eerste schoolweek geloot! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep schoolreisje 
 
 
De ouderraad 
 
De tandem is een jeelo school, deze schoolvorm vraagt meer input van ouders. Zo kunnen onze kinderen 
van en met de maatschappij leren. Onze kinderen leren hier veel van en zijn enthousiast bij het ontdekken 
en leren van deze nieuwe dingen. 
 
Om dit elk jaar mogelijk te maken hebben we ouders nodig. Ouders die met een enkele activiteit willen 
helpen, de hulpouders. En ouders in de ouderraad. In de ouderraad overzie je samen het geheel aan 
activiteiten en plan en organiseer je samen de activiteiten voor het schooljaar. 
 
Onze ouderraad bestaat nu uit diverse enthousiaste ouders,  
maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën en creatieve input! 
Zie jij jezelf ook ludieke acties uitvoeren,  
spontaan ijsjes uitdelen of meedenken over 
 de invulling en uitvoering van verschillende 
 activiteiten? Wil je je aanmelden of meer  
informatie neem dan contact op met een van  
de leden of mail naar or@detandemnederasselt.nl. 
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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 

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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Kinderkaravaan; nieuws vanuit de kerk 
 
Beste Allemaal, 
 
Op 7 juli 2018 trekt de kinderkaravaan naar de kapelberg in Bergharen. Om 19.00 begint de viering. Het 
gaat over Mozes een man uit het oud boek van de bijbel. Mozes gaat op pad.  
Natuurlijk bent u allemaal welkom.  
 
Pastor Aloys 
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