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Even bijpraten;
De migratie van ons netwerk kent een tweede fase, deze staat voor 3 en 4 april gepland, u
kunt hierdoor wellicht op sommige momenten niet met ons mailen. De Parro app werkt wel.
De leerling accounts worden in deze dagen allen klaargezet, zodat elke leerling zijn
persoonlijke digitale omgeving ziet bij het openen van een chromebook.

Chromebooks:
De Chromebook liggen nu elke ochtend klaar in de groepen, hierdoor wordt er minder
gelopen gedurende de les. We onderzoeken of we er voldoende hebben, of meer moeten
aanschaffen. In verband met hygiëne hebben we de leerlingen gevraagd ‘oortjes’ van thuis
mee te nemen. School zorgt voor een bewaar doosje, leerlingen mogen deze ook zelf
meenemen als deze voor handen is.
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Jeelo:
We zijn druk bezig met het Jeelo project ‘Veilig in het verkeer.’ Dinsdag 2 april is de vader
van Luuk op school geweest met de vrachtwagen. Alle leerlingen hebben gezien wat de
dode hoek inhoudt. Op donderdag 4 april heeft groep 6-7-8 het schriftelijke
verkeersexamen, maandag 8 april het praktijkexamen. Succes allemaal!
Als afsluiting van het project gaan de groepen 3,4,5 op donderdagmiddag 18 april een
fietsparcours afleggen op school en groep 1,2 een loop- en oversteek parcours.
Denken de leerlingen van groep 3-4-5 op 18 april aan de fiets?
De dode hoek; geschreven door Stijn en Ivan groep 8
Wij hebben dinsdag 2 april iets geleerd over de dode hoek. Wij mochten allemaal in de
vrachtwagen van Stefan gaan zitten. Met ons groepje moesten we aan de zijkant van de
vrachtwagen pionnen neerzetten. Dan ging er iemand in de vrachtwagen zitten en moest de
chauffeur kijken of hij zijn groepje kon zien in de spiegel. Als de chauffeur iemand niet kon
zien, zat hij of zij in de dode hoek.
Toen we klaar waren, ging Stefan ons laten zien hoe hij met de kraan een pion kon optillen.
Toen we teruggingen naar school kwam Stefan langs rijden en ging toeteren. Dat was leuk!
Stefan dank je wel.
Klankbordgroep:
Eind maart is de klankbordgroep opnieuw bij elkaar geweest om te praten over het nieuwe
onderwijsconcept. Zij komen in mei nogmaals bij elkaar om een informatieavond voor ouders
voor te bereiden. De datum hiervoor volgt zo snel mogelijk.
Op de schoolsite kunt u de notulen van het klankbordoverleg vinden, onder het kopje
kwaliteit.
Eindtoets
De week voor de meivakantie is het zover, groep 8 gaat de eindcito maken op
dinsdagochtend 16 en woensdag 17 april.
Op deze momenten wordt groep 7 verdeeld over de andere groepen zodat groep 8 in alle
stilte de toets kan maken. Groep 7 krijgt op maandag alle instructies. Op die manier kunnen
zij zelfstandig werken.
Leerlingenraad door de leden:
Welkom bij de 2 kinderen uit groep 3-4 van de leerlingenraad: lucas en bente.
Wij zitten op de tandem. En hebben heel veel ideeën. Daarom zitten wij in de
leerlingenraad. In de leerlingenraad vergaderen we over allerlei dingen voor de Tandem.
We hebben bijvoorbeeld bedacht om een sponsorloop te organiseren. Daarmee willen we
geld ophalen voor nieuwe boeken. In de leerlingenraad zitten ook kinderen uit groep 5-6 en
7-8. We luisteren naar elkaars ideeën. Dit doen we samen met Juf Lonneke. Als er kinderen
in onze groep zijn die graag iets willen bespreken met de leerlingenraad, dan mogen ze hun
ideeën aan ons vertellen. Dan kunnen wij het met de leerlingenraad bespreken. Wij hebben
er veel zin om jullie ideeën te horen.
Groetjes bente en
LUCAs
Gemaakt door Bente en Lucas.
Wat doen wij in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad overleggen wij dingen die beter kunnen op deze school. Zoals de
bibliotheek. Ook laten wij de kinderen meedenken over leuke dingen. Zoals boeken of dingen
voor op het schoolplein.
Gemaakt door Dano van Haaren & Isis van Haren
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. We starten de dag met een heerlijk
koningsontbijt.
Dit ontbijt wordt verzorgd door de koning. Daarna worden de leerlingen verdeeld in groepjes
en gaan ze spellen spelen op het veld. De leerlingen hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen.
Groep 1 t/m 4 zijn zoals iedere vrijdag om 12.00 uur uit. Groep 5 t/m 8 om 15.00 uur.
We maken er een feestelijke dag van.
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Vooraankondiging Kledinginzameling Bag-2-School
Hierbij willen wij laten weten dat de jaarlijkse kledinginzameling zal
plaatsvinden op 10 mei a.s.
Na de vakantie, vanaf 6 mei kunnen de zakken op school worden
ingeleverd.
Nadere informatie en een Bag-2-School-zak ontvangt u te zijner tijd.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de Ouderraad van de
Tandem, zie website.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Berichten extern:
Bericht vanuit de kerk
Beste kinderen en hun ouders, ( voor Heumen, Overasselt en Nederasselt)
De kinderkaravaan is deze keer in Overasselt op zondag 7 april om 11.00 uur in de H.
Antonius Abt kerk. Het zal een vrolijk viering zijn waarin we weer een stukje horen over het
verhaal van Mozes. Het is een viering voor kinderen en hun ouders. Zeker voor eerste
communicanten en vormelingen maar natuurlijk voor iedereen. Ben je er nog niet geweest??
Kom dan even meevieren!!!
Namens de parochie, Pastor Aloys
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