
1 

 

 

 
  
 

 

DE TANDEM 

Nieuwsbrief  nummer 10 

27-06-2019 

 
 
INHOUD  

 
Even bijpraten 
Overige berichten 
 
BELANGRIJKE DATA 

03-07 Afsluiting jeelo 16.30u 
03-07 Afscheid gr 8 leerlingen 
04-07 Groep 8 is vrij 
05-07 Jaarafsluiting en 12.00u 
vakantie t/m 16-08 

 
 

 
 

               De Tandem 
Kerklaantje 15 

6612 BB Nederasselt 
024-6221689 

e-mail: 
directie@tandemnederasselt.nl  

website: 
www.tandemnederasselt.nl 

 
Meerscholen directeur: 
Lonneke Hubers 

06-44651136 
 
Intern begeleider: 
Annemarie van der Hagen 
 

 
 
Voorzitter OR: 
Cindy van Uden 
 
Voorzitter MR: 
Esther Theunissen 
 
Conciërge: 
Liesbeth Consten 
 
Redactie:  
Anita van Gemert 
Martine Bergman 
 
BSO/TSO: 
024-6488388 
www.deeerstestap.nl  
info@deeerstestap.nl  
 

Even bijpraten; 
 
De laatste nieuwsbrief 2018-2019  
  
Afronding schooljaar 3 juli:  
 
Afsluiting Jeelo project “het beleven van onze planeet"  
Woensdag 3 juli sluiten wij het laatste Jeelo project af.   
U bent van harte uitgenodigd om dit samen met ons te komen beleven.   
We beginnen om 16.30 uur met een presentatie van het project in een speciaal jasje   
gegoten voor groep 8.  
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Daarna gaan we samen de smaken van onze planeet beleven.   
De kinderen gaan op zoek naar recepten uit diverse landen en gaan thuis hapjes en drankjes 
maken.   
Deze hapjes en drankjes kunt u woensdag om 16.30 op de daarvoor bestemde tafel zetten.   
Om 17. 25 spreken we nog een woord, zingen we nog een lied en nemen wij afscheid van 
groep 8.  
Om 18.00 uur is het tijd om allemaal naar huis te gaan.  
  
  
Jeelo projecten schooljaar 2019-2020:  
 

    
 
 
 
Komend schooljaar starten wij met het project “leren van personen van vroeger”  
Na de herfstvakantie start het project "het inrichten van je eigen omgeving”  
Na de kerstvakantie start het project “omgaan met geld”  
En het laatste project is “omgaan met natuur”  
  
Wij zijn alvast opzoek naar:   
1.  

• Alles van Fiep Westendorp (tekenaar van oa Jip en Janneke)  
• Witte lakens  
• Kleding van vroeger voor Vincent van Gogh, Rembrand van Rijn, Aletta Jacobs, Anne 
Frank, Michiel de Ruijter, Samuel van Houten, Max Havelaar, Karel de 5e, Napoleon, 
Willem van Oranje, Spinoza.  
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• Spullen van/ over de gouden eeuw   
• Mensen die een verhaal met een moraal over vroeger kunnen vertellen.  

2.   
• Schoenendozen  
• Plattegronden van de omgeving  
• Mensen die kunnen begeleiden met het maken van een kunstwerk buiten b.v een 
beeld, een mozaïek e.d  
• Mensen die willen meehelpen bij het moestuinplan  
• Pvc buizen in allerlei maten  
 
Vooral de kleding voor het eerste project is lastig aan te komen en kunnen wij uw hulp 
heel goed bij gebruiken.   
 

 
 

   
 
 
 
U heeft een bericht van het team gehad over de feestelijke afronding van het schooljaar en 
het afscheid van groep 8 op 3 juli aanstaande. Ik wens iedereen een heel mooie en gezellige 
middag toe. Omdat onze jongste dochter zelf afscheid neemt van haar basisschool ben ik 
hierbij niet aanwezig.  
Warm:   
Onze leerlingen doen het goed in de warmte! Ze passen het werken aan, luisteren naar de 
adviezen van de leerkrachten over extra drinken en aanpassingen van het rooster. Op 
dinsdag is er namens de OR een waterijsje uitgedeeld. Lekker! De klimaatinstallatie op 
school lijkt zijn werk goed te doen. En geeft een constante temperatuur van 20/21 graden 
tijdens de huidige weersomstandigheden.   
We verzoeken u wel uw kinderen in te smeren, omdat de zon erg fel is op het moment, ook 
in de ochtend als we buitenspelen. Indien uw zoon of dochter een pet heeft: deze mag mee 
naar school voor het buitenspelen.  
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Gymlessen schooljaar 2019-2020:  
In de eerste week van de zomervakantie krijgen wij bericht van de Passelegt op welk 
moment wij kunnen gymmen. Onze voorkeur gaat uit naar de woensdagochtend. Dit hebben 
wij in mei 2019 aangegeven bij de planner. Het busvervoer is reeds aangevraagd.  
Kalender 2019-2020:  
Op de website ziet u de studiedagen, continuroosterdagen en vakanties voor het komend 
jaar aangegeven. Start schooljaar zal er ook een kalender te downloaden zijn van de site, 
tevens starten wij met het gebruiken van de parro kalender, zodat u de informatie altijd bij de 
hand heeft.  
 
GGD:  
Terugblik op de eerste thema-ochtend 
Met een goed gevoel kijken John en ik terug op deze ochtend. 
Er was een leuke, goede groep aanwezig. 
Na even kort voorstellen en uitleg wat John en ik kunnen  betekenen voor ouders en 
verzorgers in ons werk (vooral heel laagdrempelig  en meedenken en advies waar nodig is 
bij de opvoeding). 
 
Tevens is er tijdens deze bijeenkomst ruimte om vragen te stellen waar jullie als ouder(s) 
tegen aan lopen met het vormgeven van de opvoeding. 
 
De onderwerpen die aanbod zijn gekomen zijn: 
Sociaal media, zelfredzaamheid, boos worden, hoe hiermee om te gaan. 
Wat vooral als fijn werd ervaren is om samen onderwerpen te bespreken en dat je zo ook 
hoort dat je niet de enige bent met vragen. 
 
Er is behoefte om dit vaker te doen, dit hebben jullie enthousiast aangegeven. 
Volgend schooljaar willen we dit om de 3 maanden gaan doen en dan ook met een vast 
thema. 
We zullen dit uitwerken na de bijeenkomst om terug te laten keren in de nieuwsbrief van 
school. 
 
Initiatief vanuit de groep is, om bij de start van het schooljaar en tijdstip te plannen voor 
ouders en leerlingen van groep 7/8 om Sociaal Media te bespreken. 
Uiteraard zijn dan andere vragen ook welkom! 
 
Graag zien wij  jullie op een volgende bijeenkomst, waar vragen stellen en informatie delen 
centraal zullen staan! 
 
Tot dan! 
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Met vriendelijke groet, 
 
John Beenhakker.                               
Consulent Jeugd, School en Opvoeding                  Anneke v Hes 
& Kernteam                                                                   Jeugdverpleegkundige 
 
                                                                                         

                                                            
   T 14 024 | M 06 25762340 | www.heumen.nl 
          Email: jbeenhakker@heumen.nl                                   T  088-1447111/ M06-10252777       

                                                                                       Email:avanhes@ggdgelderlandzuid.nl                                                                                                                               
 
 

Themaochtend GGD 
 
Er is mij gevraagd een korte reactie te schrijven over de themaochtend van de GGD. 
Op deze ochtend was er iemand van de GGD namelijk Anneke van Es en een jeugdwerker 
die werkzaam is binnen de gemeente genaamd John Beenhakker. 
Ik had niet echt een specifieke reden om naar deze themaochtend te gaan maar het leek me 
wel informatief en leerzaam. We waren met een select gezelschap van zo’n 12 moeders 
waarvan de meeste ouders kinderen hadden die in de bovenbouw zitten. Na een korte 
inleiding over de reden van deze ochtend werd er ook gevraagd waar wij tegenaan lopen 
binnen de opvoeding. Al snel werden er voorbeelden aangedragen van driftbuien van een 
kind en was het fijn te horen dat meerdere ouders daarmee te maken hebben. Het viel me op 
dat er al snel een vertrouwelijke sfeer hing. Hierdoor voelde men zich vrij om het gedrag van 
hun kind bespreekbaar te maken en de moeilijkheden die ze zelf ervaren. Er werden zelfs 
adviezen doorgegeven van moeders maar ook van Anneke en John. 
Natuurlijk kwam het onderwerp Sociale Media ter sprake en dat blijkt vaak een issue te zijn 
binnen de opvoeding. Hoe lang mag een kind gamen van een ouder, hoe stel je regels op, 
wat als hij/zij bij een ander gezin gaat spelen waar de regels anders zijn, hoe om te gaan met 
vervelende appjes? 
Ik denk dat veel ouders ook (af en toe) hier tegenaan lopen en dan is het fijn om daar met 
elkaar over van gedachte te wisselen.  
Ik heb de ochtend als inspirerend en verhelderend ervaren. Horen dat iedereen wel eens 
twijfelt of niet weet hoe te handelen wat betreft het gedrag van zijn/haar kind. Er komt zeker 
een vervolg op deze ochtend en ik zal iedereen aanraden om daarbij aanwezig te zijn want ik 
weet zeker dat het overal niet altijd op rolletjes loopt en je af en toe met je handen in je haren 
zit wat te doen. Fijn om dan te horen dat dit bij meerdere ouders kan spelen en handvatten te 
krijgen hoe ermee om te gaan in een open sfeer zonder (ver)oordelen! 
 
Mariken van Wijk 
“schooltuinmoeder” van Mathijs  
 
De GGD verwijst u graag voor 10 tips naar de volgende 
website. https://www.cjg043.nl/2017/11/05/stimuleer-de-zelfstandigheid-van-je-kind-10-tips/  
Dankwoordje:  
Tot slot wil ik graag namens het team en de leerlingen van de 
Tandem Annemarie, Evelyn , Femke en Femke enorm bedanken voor hun inzet! Annemarie 
komt wellicht in haar nieuwe rol nog eens de Tandem bezoeken. Dat zouden wij graag zien! 
Zij sluit hiermee een langere werkperiode in Nederasselt af.  Evelyn, Femke en Femke 
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hebben tijdens een bijzonder schooljaar gewerkt op de Tandem. Een jaar waarin in het hier 
en nu gewerkt werd en vooruitgedacht is over de komende jaren!   
Tot slot willen wij u als ouder bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en de 
opbouwende feedback die wij afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Fijne vakantie en tot 
19 augustus!  
Met vriendelijke groet,  
Lonneke Hubers-Bongaerts  
Directeur de Tandem  

  
  
 Berichten extern: 
 

 
 
 
 
 


