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Even bijpraten;
Na een herfstachtige carnavalsvakantie is iedereen alweer gestart in de groep. Bedankt voor
alle hulp bij het versieren en de activiteiten bij onze Boerenbruiloft!
Het project “Omgaan met geld” loopt nog en waarschijnlijk heeft u het driehoekgesprek met
de leerkracht en uw zoon of dochter gepland. Kortom: we zijn weer begonnen!
Schoolbel:
Met enige regelmaat krijgen wij een vraag over de schoolbel, wanneer gaat deze? De
schoolbel gaat als signaal van start van de dag en het eind van de les. Na de bel ruimen
leerlingen hun werk netjes op, maken hun tafel leeg en komen naar buiten. Indien uw zoon of
dochter weekbeurt heeft kan het zijn dat hij of zij langer in de klas aanwezig is. Daarnaast
hebben wij de afspraak dat er soms werk afgemaakt moet worden na schooltijd, als er te
weinig effectief werkgedrag in de groep is geweest. Hiervoor heeft de leerling dan al de kans
gehad het werk tijdens de les te hervatten. Indien uw zoon of dochter hier met regelmaat (na
3 keer) gebruik van moet maken, neemt de leerkracht contact met u op.
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Samenwerking De eerste Stap:
De afgelopen weken is er intensief contact geweest tussen school, het team van TSO/BSO
en de teamleider van De Eerste Stap. Zij hebben zich verdiept in de aanpak die school
hanteert bij negatief gedrag of soms zelfs grensoverschrijdend gedrag. Alle ouders waarvan
de kinderen gebruik maken van De Eerste Stap op De Tandem hebben hierover een
uitgebreidere brief ontvangen. Daarnaast hebben zij interventies ingezet om een snellere
kanteling te maken naar een positieve en gezellige sfeer op de opvang.
Telefonische bereikbaarheid:
Na 30 seconden wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar basisschool De
Zilverberg in Overasselt. Omdat de administratief medewerker en directie hier frequenter
aanwezig zijn. Ook op deze momenten is het mogelijk dat u niet direct iemand aan de
telefoon krijgt, bijvoorbeeld omdat er observaties en gesprekken gaande zijn. Wij bellen u zo
spoedig mogelijk terug na een mail of parro-bericht als u ons dan nog niet gesproken heeft.
Tevredenheidsonderzoek LEERLINGEN:
Deze week wordt het verplichte tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen van de groepen 6
t/m 8 afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de landelijke vragenlijst van Vensters.nl, deze is
gekoppeld aan de website www.scholenopdekaart.nl en maakt een direct vergelijk mogelijk
met andere soortgelijke scholen in Nederland. Deze feedback combineren wij met de data
die we krijgen vanuit de SCOL-vragenlijsten en passen daar, indien nodig, ons pedagogisch
beleid verder op aan.
Tekenfund en Jeelo
Inmiddels is de verkoop van spulletjes van Tekenfund gestopt. De bestelde artikelen worden
op 2 april bij de afsluiting van Jeelo in een kraampje aangeboden om af te halen. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda?! Er zullen deze middag nog meer producten / diensten
worden aangeboden. De opbrengst gaat naar de moestuintjes!
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