DE TANDEM
Nieuwsbrief nummer 9
16-05-2019

INHOUD
Even bijpraten
Overige berichten
BELANGRIJKE DATA
20-05 Start Cito periode
30-05 t/m 31-05 Hemelvaart, lln.
zijn vrij
10-06 2e Pinksterdag, lln. zijn vrij
14-06 Rapporten mee naar huis
17-06 Week van de ouderleerling-leerkracht gesprekken
26-06 t-m 28-06 Kamp groep 7/8
27-06 Volgende nieuwsbrief

De Tandem
Kerklaantje 15
6612 BB Nederasselt
024-6221689
e-mail:
directie@tandemnederasselt.nl
website:
www.tandemnederasselt.nl

Voorzitter OR:
Cindy van Uden

Meerscholen directeur:
Lonneke Hubers
06-44651136

Redactie:
Anita van Gemert
Martine Bergman

Intern begeleider:
Annemarie van der Hagen

BSO/TSO:
024-6488388
www.deeerstestap.nl
info@deeerstestap.nl

Voorzitter MR:
Esther Theunissen
Conciërge:
Liesbeth Consten

Even bijpraten;
De meivakantie is achter de rug dat betekent dat we aan de laatste negen schoolweken
gaan beginnen. Dat klinkt wellicht kort, maar het is een periode die bijna ¼ van de
onderwijstijd inhoudt. Dus een periode waarin we doorwerken aan leerdoelen, schooldoelen
en ontwikkelingsdoelen van onze leerlingen.
Personeelsberichten:
Vanaf 20 mei 2019 komt juf Anke terug na haar zwangerschapsverlof. Zij zal twee dagen in
groep 7/8 naast juf Niki werken. Haar andere werkdag zal zij tot de zomer vervullen met
ondersteunende taken binnen het team of op De Zilverberg. Op die manier blijven alle
groepen voorzien van twee vaste gezichten. Via deze weg wil het hele team ook Linda
bedanken voor haar enorme inzet in groep 7/8. Zij heeft naast het invalwerk in de
groep, zeker ook haar team-steen bijgedragen bij activiteiten als Carnaval, Koningsspelen en
de Cito-eindtoets. Zij heeft extra vervangingen ingevuld en constructief bijgedragen tijdens
vergaderingen. Hartelijk dank voor al je kennis, input en onderwijs-drive!
Formatie 2019-2020:
Op de site, bij het kopje onderwijskwaliteit kunt u het verloop van de klankbordgroepavonden vinden. Wellicht heeft u hier al op gezien dat we in het schooljaar 2019-2020 gaan
werken met:
Groep 1-2-3, groep 4-5 en een groep 6-7-8.
Dit was ook een van de opties die tijdens de algemene ouderavond in de start van het
schooljaar besproken is. Door de werkdrukgelden die eerder vrij zijn gekomen lukt het om 4
dagen in de week een extra leerkracht op school te hebben. Deze zal zich richten op de
instructiebehoeften van groep: 6-7-8 met de vaste leerkracht. Daarnaast zal zij ondersteunen
bij de lesstof van groep 3. Groep 3 vraagt met name de eerste helft van het schooljaar
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specifieke didactiek. Er volgt een algemeen informatiemoment voor ouders, deze wordt door
de klankbordgroep en het team voorbereid. De datum van deze avond volgt nog. De MR zal
voorafgaand aan deze avond ook gevraagd worden mee te denken.
Bericht uit de leerlingenraad:

Leerlingenraad
Wat doen wij in de leerlingenraad ?
We bespreken wat wij beter willen doen en wat er nieuw op school moet komen.

Wij hebben het nu over de bibliotheek.
We gaan boeken voor kinderen met dyslexie bestellen.
Nu zijn we bezig om een sponsorloop te organiseren. Daarvoor hebben we hulp nodig dus
meld je aan bij Mart, Emilia of Dione!

Pedagogisch handelen:
Het afgelopen schooljaar bent u door de nieuwsbrief, door de leerkracht of door uw kinderen
zelf op de hoogte gebracht over ons pedagogisch beleid. Eigenlijk hopen wij, dat onze
leerlingen thuis wat verteld hebben over een aantal afspraken op school.
U weet vast dat elk schooljaar er twee keer een SCOL-onderzoek wordt afgenomen bij groep
3 t/m 8, hierin scoren leerkrachten de sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden van
leerlingen. Vanaf groep 6 vullen leerlingen zelf ook een vragenlijst in. Deze twee metingen
worden met elkaar vergeleken en dit geeft informatie over de individuele ontwikkeling,
groepsprocessen en schoolaandachtspunten. Deze aandachtspunten worden omgezet in
leerdoelen voor de groep of het individu. We doen dit door het Jeelo programma zo aan te
passen, dat het onderwijsaanbod aansluit bij de behoefte. Maar ook door te kijken: wat
kunnen we als school nog meer doen?
Uit het onderzoek in november 2018, kwam naar voren dat het oplossen van ruzie een
aandachtspunt was in school. Op basis hiervan zijn we het pauze aanbod gaan wijzigen, er
is op een aantal dagen in de week een spel aanbod door de leerkrachten. Hierdoor komt er
meer variatie in spel en contact tussen leerlingen.
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Leerlingen worden gedurende de dag door de hele school heen aangesproken op positief en
negatief gedrag op dezelfde wijze. Leerkrachten hebben hier met elkaar over gesproken.
Indien het mis gaat, want dat hoort bij leren, is een simpel “sorry” roepen onvoldoende. Je
krijgt denktijd op een “denkplek” met de opdracht: ”Wat had jij anders kunnen doen? Wat
ging er mis?” Dit koppelt de leerling terug middels een tekening of briefje. Daarnaast zijn de
schoolregels die de leerlingen tijdens het eerste Jeelo-project van dit schooljaar hebben
gemaakt levend gehouden. We zijn nieuwsgierig naar de scores van mei 2020. Eens kijken
of er stappen gezet zijn en of we nieuwe doelen kunnen stellen.

22 MEI 8.30 uur BSO/GYMZAAL De Tandem

Heeft u de informatiemail voor de meivakantie gezien?
De GGD biedt een moment aan om in gesprek te gaan over diverse opvoedvragen
Rondom spel, gedrag, regels etc.
Passend bij de leeftijd 4 t/m 12-jarigen.
Wees welkom! En sluit aan!
Jeelo:
Het 4de en laatste project van dit schooljaar is:

Waarom dit project?
Op en om de aarde valt veel te bewonderen en te beleven. In dit project leren de kinderen
over seizoenen, klimaten en de strijd tegen water. Ze meten het weer, onderzoeken de
bodem en leren over de opbouw van de aarde en het zonnestelsel. Het doel van dit project is
dat kinderen leren hoe groot de invloed van de zon en de regen is op onze omgeving en ons
dagelijks leven. Ze ontdekken dat alles op onze planeet met elkaar samenhangt.
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In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun competenties: samenwerken, zorgen,
maken, onderzoeken, leren en presenteren.

Informatieavond verbindend onderwijs op De Tandem
dinsdag 11 juni van 19.30 - 20.30 uur.
Tijdens deze informatieavond krijgt u o.a. informatie over:
- Onze ervaringen en vernieuwingen van het afgelopen jaar.
- Hoe we de opgedane kennis gebruiken komend schooljaar.
- De personeelsformatie.
- Onze "losse eindjes".
- Hoe ouders kunnen bijdragen.

Medezeggenschapsraad;
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en
personeel van de school. Voor onze school zijn dit 2 leerkrachten (Martine Bergman en Anke
Willems/ Niki Grim en 2 ouders (Esther Theunissen en Monique Hammen). De MR is
bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school.
Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig,
alvorens een plan te kunnen uitvoeren.
De zittingsperiode van Monique zit er aan het einde van dit schooljaar op. Zij heeft
aangegeven deze komend schooljaar graag voort te zetten. Mogelijk dat u ook interesse
heeft in een rol binnen de oudergeleding van de MR. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u dit
bij 1 van de MR-leden aangeven of door een mail te sturen naar mr@tandemnederasselt.nl
(voor 23 mei). Ook voor vragen of informatie over de MR kunt u bij hen terecht.
Berichten extern:
De OJO-inschrijvingen zijn weer geopend!

Lieve kinderen, beste papa’s en mama’s,

Het zonnetje schijnt weer langer, de meivakantie is ook al geweest en de zomervakantie
komt er gelukkig weer aan! Dat betekent dat de OJO weer voor de deur staat. De OJO is een
week vol met leuke activiteiten in het bos, toneelstukjes, een spelkamp en een gezellig
kampvuur om de week mee af te sluiten. Doen jullie dit jaar ook weer mee?!
De OJO zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie van 12 t/m 16 augustus
2019. Inschrijven kan via de website: www.ojo.nl/inschrijven. De ouderbijdrage zal dit jaar
ook weer 15 euro bedragen. Wij hopen jullie allemaal te zien bij de OJO!
Groetjes,
De hoofdleiding
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Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek
Het Donders Instituut (onderdeel van de Radboud Universiteit) is op zoek naar enthousiaste
kinderen van 8 t/m 10 jaar oud die het leuk en interessant vinden om mee te doen met
wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we onderzoeken wat eten met je hersenen doet en
met hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken vragen we je ouders een vragenlijst in te
vullen over jouw eetgewoontes en
gebruiken we een leuk computerspel waarin je opdrachten uitvoert in een virtuele stad. Dit
zul je vijf dagen achter elkaar, een half uur thuis spelen. Voor en na de training kijken we
naar je hersenen terwijl je het spel in een MRI-scanner speelt, een apparaat waarmee we
plaatjes kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen we kijken of er wat veranderd is in je
hersenen door het spelen van het spel!
Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op
met ons door te mailen naar ‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer informatie.
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