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EVEN BIJPRATEN 
 
In de eerste schoolweek heeft u een nieuwsbrief ontvangen om het schooljaar te openen. In 
deze brief stellen de nieuwe leerkrachten zich nogmaals kort voor. 
De omlijsting van de nieuwsbrief bevat nu ook de juiste informatie en gegevens van de 
betrokkenen.  
  
Opbrengst studiedag: 
Afgelopen maandag hebben wij gekeken naar het tevredenheidsonderzoek dat afgelopen 
voorjaar gehouden is onder ouders en teamleden. De informatie uit deze enquête gebruiken 
wij bij het prioriteren van onze jaardoelen de komende periode. Na een terugkoppeling met 
de MR zal deze informatie teruggekoppeld worden in de nieuwsbrief. 
Er zijn stappen gezet omtrent spellingonderwijs groep 3 t/m 8, een nieuw 
leerlingvolgsysteem gekozen voor de groepen 1-2, de Jeelo verbinding tussen groepen en 
dat allemaal in het kader van “Duurzaam Onderwijs op De Tandem!”. 
Wellicht heeft u de presentatie op de informatieavond hierover gezien. 
  
Schoolreis naar Toverland:  
Morgen gaan alle leerlingen op schoolreis. Een schoolreis geeft de gelegenheid leerlingen in 
een andere context met elkaar samen te spelen, af te spreken, te ontdekken en te ervaren. 
Dit is de reden waarom een schoolreis of excursie een essentiële bouwsteen is voor de 
groepsvorming in de start van het schooljaar. Zelfs als je al langer bij elkaar in de groep zit, 
vraagt de periode na de zomervakantie om een nieuwe “kennismakingsperiode”. Dit worden 
ook wel de Gouden weken genoemd. De weken waarin de fasen van norming, forming en 
storming elkaar opvolgen. Een waardevol moment dus! 
  
Met vriendelijke groet namens het Tandemteam 
Lonneke Hubers-Bongaerts 
Directeur basisschool de Tandem 

mailto:directie@tandemnederasselt.nl
http://www.tandemnederasselt.nl/
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Schoolreisje ‘Toverland’  
Vrijdag 7 september gaan we met de hele school naar ‘Toverland’.  
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. De bus zal om 9.00 uur 
vertrekken en om 16.00 uur is de bus weer terug op school. De kinderen hoeven deze dag 
niets mee te nemen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.  
Wij hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet,  
Werkgroep schoolreisje 
 

Schoolfotograaf 
Op vrijdagochtend 14 september komt de schoolfotograaf weer op de Tandem. 
Deze start om 08.15 uur met het maken van de eerste foto’s van kinderen met broertjes of 
zusjes die NIET op school zitten. 
Als u graag foto’s wilt laten maken van uw zoon/dochter met broertjes of zusjes die niet op 
de Tandem zitten, krijgen we graag even een bericht. Zorgt u er dan voor dat u op tijd 
aanwezig bent? 
Hierna worden de kinderen in de groepen bij de fotograaf geroepen voor de foto’s. 
  
Namens de ouderraad 
Aanspreekpunt Cindy van Uden  
(cindyvanuden@hotmail.com) 
 
Even voorstellen; 
 
Beste ouders, 

                                                    
Ik ben Evelyn van Rietschoten (43 jaar). Ik woon in Millingen aan de Rijn sinds 2 jaar met 
mijn vriend Mark en dochter Fleur ( 3 jaar). Ik heb 18 jaar in en rond Arnhem als 
groepsleerkracht voor de groepen 1 t/m 6 gewerkt. Ook heb ik als Remedial Teacher 
gewerkt. 
Het is tijd voor een nieuwe uitdaging dus u zult mij in de school ontmoeten. Na een warme 
ontvangst heb ik er erg veel zin in om groep 5/6 en 7/8 met de gym te gaan begeleiden op de 
woensdag. Ik heb er zin in om de ontwikkeling van uw kinderen te gaan volgen en 
begeleiden! 
Schroom niet om bij mij langs te komen na schooltijd, ik werk graag ook samen met ouders. 

  
Groetjes, 
Evelyn van Rietschoten 
 
Even voorstellen; 
 
 
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Femke Bron en ik woon samen met 
mijn man en 3 zoons in Grave. Sinds 1999 ben ik werkzaam op basisschool De 
Biezenkamp in Beek-Ubbergen. Ik heb hier al heel wat jaren ervaring met vooral 
kleuters. 
Komend schooljaar zal ik op basisschool De Tandem werkzaam zijn in groep 1-2 op 
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donderdag en voorlopig ook op vrijdagochtend. 
Ik kijk er erg naar uit om uw zoon/dochter te mogen begeleiden in een fijne sfeer en 
omgeving waarbij hij/zij zich snel veilig zal voelen. 
Wanneer u vragen heeft, dan kunt u  altijd even binnenlopen om evt. een afspraak te maken. 
We gaan er samen een goed jaar van maken. 
 
Even voorstellen; 
 
Hallo! 
 
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor. Mijn naam is 
Daisy Gosselink. Ik woon samen met mijn vriend in Nijmegen 
en ik ben 27 jaar oud. Dit schooljaar werk ik vier dagen in 
groep 5-6. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag. Op woensdagochtend zal ik de komende periode in 
groep 7-8 te vinden zijn. 
 
Ik ben dit schooljaar met veel plezier gestart! Mochten er nog 
vragen zijn of wil je gewoon even kennismaken, loop gerust binnen! 
 
Groetjes, 
Daisy Gosselink 
 

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 
 
Bericht vanuit de kerk 
 
Beste kinderen en hun ouders, 
 
Komende zondag 9 september is er in de kerk van Nederasselt om 09.30 uur een 
gezinsviering. De scholen zijn weer begonnen maar de kerk was met de vakantie gewoon 
open. Deze viering willen wij stil staan bij: “Wat leer je in de kerk?”. Jullie zijn allemaal 
welkom!!!!!!!!!!!! 
 
Namens de gezinsvieringwerkgroep, Pastor Aloys 
 
 
 
 
 

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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Op vrijdag 14 september 2018 is er weer de  
“CARWASH” en een “Heitje voor Karweitje”!  

       
Bewoners van Balgoy en omstreken;  
U kunt uw auto weer brengen, want de “CARWASH”  staat weer voor u klaar.  
Kom met uw “vieze” auto naar de parkeerplaats bij het dorpshuis ’t Ballegoyke. 
Voor een bijdrage van € 5,00 wordt uw auto weer stralend schoon. Terwijl uw auto wordt 
gewassen is er voor u een gratis kopje koffie/thee met een …..……. erbij!  
 
En we kunnen deze avond langs de deur komen voor een “HEITJE voor een KARWEITJE”! 
Afwassen, vegen, gras maaien, glas weg brengen, hond uitlaten, was opvouwen, tuin harken,  
bedenkt u maar wat de jeugd voor u kan gaan doen?  
 
De Carwash en Heitje voor Karweitje is tussen 19.00 en 20.30 uur geopend.  
Na het harde werken sluiten we de avond af met een gezellige afsluiting tot 21.30 uur. 

 
Het geld dat we ophalen, gaat in de kas van Jeugdhonk Balgoy, zodat er ook dit jaar weer leuke activiteiten 
voor de jeugd georganiseerd kunnen worden.  
 
Meld je aan via de site! www.jeugdhonk-balgoy.nl 
Tot vrijdagavond 14 september 2018. 
Groetjes, De jeugdhonkcommissie 

 

 
Beste meisjes en jongens,          
  
Zoals jullie vast wel weten wordt ieder jaar in september bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
een groot Bevrijdingsfestival georganiseerd. September is namelijk de maand waarin voor grote delen van 
het Rijk van Nijmegen in 1944 de bevrijding begon: nu precies 74 jaar geleden!   
  
Dat vieren we dit jaar op zondag 16 september van 10.30-16.30 uur rondom en in het Bevrijdingsmuseum. 
Voor jullie, leerlingen van de basisscholen, is er gelegenheid om gratis mee te doen aan de Kindervrijmarkt 
en het Bevrijdingsfestival. Gedurende de hele dag is er ook muziek en kun je genieten van diverse andere 
activiteiten waaronder een workshop hoepelen en schminken. Op de Kindervrijmarkt zoek je zelf een 
plaatsje waar je misschien met een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje, je eigen spulletjes kunt 
verkopen. Je kunt daarbij denken aan speelgoed, boeken, poppenkleertjes, enz. De markt is alléén 
bedoeld voor kinderen. Neem dus alleen je eigen spullen mee, NIET die van je ouders! Het is handig zelf 
een kleed of plaid mee te nemen, want je zit op het gras. Ook zou het leuk zijn als je ergens een plekje 
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zoekt om bijvoorbeeld je eigen muziek te maken of een theatervoorstelling te geven. Je hoeft voor de 
Kindervrijmarkt niet te reserveren!    
  
Programma rond het museum:  Live-muziek met o.a. de Delta Swing Band, The Cowpokes, grote 
kindervrijmarkt, reenactmentgroep, radioshow met zend- en ontvangstapparatuur uit WO2, static show 
historische voertuigen, 2e hands boekenverkoop WO2, Fieldtrips in een historisch legervoertuig, 
schminken, show van radiografisch bestuurbare militaire modelvoertuigen, workshop hoepelen en 
feestelijke horeca.    
  
Entreeprijzen: jongeren t/m 17 jaar gratis toegang, volwassenen € 3,- pp (dit is incl. parkeren, 
museumbezoek, kindervrijmarkt en festival). Voor tijden en kosten Fieldtrips zie www.bevrijdingmuseum.nl.  
  
Het innemen van een plaats op de kindervrijmarkt kan vanaf 09.00 uur. Reserveren niet nodig. Parkeren is 
mogelijk op het voorterrein van het museum of in de buurt van het museum (wordt aangegeven).  
  
Van harte welkom en met vriendelijke groet,  
  
  
Wiel Lenders, directeur  
  
 


