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Even bijpraten;  
 
 
Gouden Weken: 
Bij de start van het schooljaar en na de kerstvakantie staan wij stil bij de zogenoemde 
“Gouden weken”. In deze weken realiseren wij ons, dat er extra aandacht moet gaan naar de 
groepsprocessen en rolverdeling tussen leerlingen. Wetenschappers geven aan dat dit de 
fase is van een “groeisprong in de sociale context”. Dit doen wij middels handvaten uit het 
boek “De Goudenweken 2.0” en de stenen/stappers uit Jeelo. Hierin staan diverse 
samenwerkingsvormen, spelsituaties die bijdragen aan het stimuleren van deze groeifase. 
Dit komt het samenwerken, een prettige sfeer op school en het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen ten goede. 
 
Wisseling van de wacht: de leerlingenraad! 
Op vrijdag 17 januari worden in de groepen 4 t/m 8 de nieuwe leerlingen voor de 
leerlingenraad gekozen. De komende week zal de zittende raad uitleg geven in de groep 
over de werkwijze en de behaalde resultaten, want dat is echt iets om trots op te zijn! Denk 
aan: de hesjes voor op het hockey/voetbalveld, de wensen voor het groene plein die 
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meegenomen zijn bij de aanvraag bij de Provincie. Het gesprek met de dorpsverbinder 
Gemeente Heumen, de boekenkeuze in de schoolbieb! Knap werk. 
Tevens krijgen de leerlingen weer de kans zich verkiesbaar te stellen, in week 4 zal de 
nieuwe raad bekend gemaakt worden, op vrijdag 17 januari nemen we afscheid van: Mart, 
Dione, Isis, Emilia, Lucas en Bente als huidige raadsleden. 

 
Mogelijke staking 30 en 31 januari: 
Er is door een aantal vakbonden opnieuw opgeroepen te staken eind van deze maand. Deze 
oproep is gedaan direct na het CAO-voorstel eind december 2019. Er zijn echter nog 
landelijke dialogen gaande tot eind deze week. Dat houdt in dat wij vrijdag 10 januari kunnen 
inventariseren wie er gebruik gaat maken van het individuele stakingsrecht, bij doorgang van 
de staking. 
Door berichtgevingen in de media zijn kinderopvangorganisaties wisselend omgegaan met 
de aangekondigde staking. Een aantal organisaties is aan het inventariseren of er ouders 
extra opvang gaan afnemen.  
 
Toetsperiode in januari en eerste weken van februari: 
Traditiegetrouw vinden in de periode januari en start februari de methode onafhankelijke 
toetsen plaats. U kent deze veelal als de Cito LOVS toetsen, de DMT en AVI. Indien het 
mogelijk is verzoeken wij u om tandarts afspraken en andere arts bezoeken in deze periode 
buiten de schooltijden te plannen. 
 
Jeelo  
Het project "inrichten van je eigen omgeving" hebben we voor de kerst afgesloten. Tijdens dit 
project hebben de kinderen o.a. een ontwerp gemaakt voor "Moestuintjes". Deze willen we 
gaan maken in onze schooltuin.  
Op dinsdag 7 januari openden we het nieuwe Jeelo-thema. We gaan het in de maanden 
januari t/m april hebben over "omgaan met geld". Tijdens het project staan er verschillende 
uitstapjes en gastlessen gepland. Daarover informeert de leerkracht u t.z.t.  
Op donderdagmiddag 2 april gaan we dit project afsluiten met een markt. De kinderen 
verkopen deze middag producten of diensten die ze verzameld hebben of zelf hebben 
gemaakt. Houdt u deze middag vast vrij, want we hopen op heel veel klanten! Met de 
opbrengst van de markt kunnen we onze moestuintjes inrichten. 
 
Huiswerk groep 6-7-8 
We gaan vanaf volgende week structureel huiswerk meegeven aan groep 6-7-8. 
 Het doel van huiswerk is om kinderen te leren plannen. Sommige kinderen kunnen dit zelf, 
anderen hebben hier hulp bij nodig. Kinderen leren op verschillende manieren. De één vindt 
het gebruik van een agenda prettig, de ander onthoudt het zo. Samen kijken we wat past bij 
een kind.  
 De maandag krijgen de kinderen het huiswerk op en is tevens ook de inleverdag. Hierdoor is 
het voor ouders makkelijk om kinderen te helpen met het plannen.  
 We beginnen bij alle groepen met huiswerk spelling. Ook kijken we naar de hoeveelheid van 
het huiswerk (groep 6 wat minder, groep 8 wat meer). De toetsen (bijvoorbeeld Jeelo) zijn 
niet altijd op maandag gepland. We schrijven de toetsdatum tijdig op het bord in de klas. 
Kinderen kunnen deze datum overnemen in hun agenda of ze schrijven het op een briefje, 
zodat ze thuis kunnen oefenen. 
 
Verkiezingen 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 
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Willems) 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. 
Aan het einde van dit schooljaar stopt Monique Hammen binnen de MR, omdat ze dan geen 
kinderen meer op De Tandem heeft. We zijn dus op zoek naar een ouder die het, vanaf 
komend schooljaar, leuk vindt om in de MR mee te denken. Heeft u interesse in een rol 
binnen de oudergeleding van de MR, dan kunt u een mail sturen naar 
mr@tandemnederasselt.nl (uiterlijk 24 januari). Voor vragen of informatie over de MR kunt u 
bij de MR-leden terecht. 
  
Overige berichten 
 
 

Inventarisatie: Sociale media, hoe houden we het leuk!? 
 

Mail: 

Gamen, sociale media, filmpjes, leuke spelletjes spelen met kinderen uit het hele land. De 
mogelijkheden van de digitale wereld zijn onbegrensd. Wat zijn populaire sites bij kinderen? 
Welke sociale media en apps gebruiken ze? Tiktok, Fortnite, Snapchat, wat is dat?! 
Tegenwoordig zijn kinderen al jong actief op sociale media. Veel opvoedvragen van ouders 
gaan over het mediagebruik van kinderen. Je wil je kind hierin goed begeleiden, maar hoe 
dan, en hoe houd je het leuk? 
Weet u eigenlijk wat uw kind doet op sociale media? En welke regels en afspraken maak je 
over telefoongebruik of gamen? 
Vanuit preventienetwerk jeugd uit de gemeente Heumen willen wij met ouders en kinderen in 
gesprek over sociale media in de opvoeding. Om dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij 
uw wensen, willen we u vragen dit vragenlijstje in te vullen.  
Hierbij de link naar de vragenlijst  https://nl.surveymonkey.com/r/preventienetwerk-jeugd 
Invullen van het vragenlijstje duurt ongeveer 1 minuut.  
Zou u de lijst in willen vullen vóór 31 Januari 2020. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking!  
 
Hartelijke groeten, 
Preventienetwerk Jeugd 

(Kernteam Heumen, GGD Gelderland Zuid, Sterker Sociaal Werk, Forte Welzijn, Mantelzorg 

Heumen, Indigo Gelderland) 
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