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Even bijpraten;
Nieuwsbrief mei 2020
Wij zijn weer gestart! Met pionnen in de gang, extra handpompjes, glorixdoeken, extra
poetshulp van het schoonmaakbedrijf en andere ingangen maar verder....voelt het gelukkig
best gewoon in school! De leerlingen hebben zichtbaar zin in lesstof, elkaar ontmoeten, werk
verzetten en op verhaal te komen. Dit maakt het voor ons als team ook weer een fijne klus
om te klaren.
De afstemming met “De Eerste stap” verloopt prettig, dat is ook erg fijn en alle studenten
hebben hun stages ook weer opgepakt.
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Een aantal zaken zijn tot 1 juni nog steeds niet mogelijk:
•
•
•
•
•

Luizenkammen, graag thuis wel blijven controleren
Samen komen in de leerlingenraad
Leerlingen trakteren niet als ze jarig zijn, maar dan zingen we wel extra hard!
Gymlessen in de gymzaal
Veelvuldig oudercontact, dus met regelmaat gebruiken we TEAMS of overleggen we
op grotere afstand in school.
• Leerlingen samenvoegen vanuit verschillende groepen (cohorten) tijdens lestijd.

Dank!
Wat fijn dat de kledingactie toch doorgaat en dat de zakken bij familie van Uden afgeleverd
kunnen worden!
Behandelaars en onderwijsondersteuners
Organisaties die ons helpen gaan steeds meer op locatie ondersteunen en behandelen.
Deze besluiten worden door de individuele organisaties genomen. Het kan dus zijn dat
dyslexie behandelingen al wel op school uitgevoerd worden, maar bijvoorbeeld observaties
nog niet. Indien wij mensen op school ontvangen houden zij zich aan de RIVM-regels en de
regels die De Tandem daarnaast hanteert.

Groep 8:
Corona vraagt van iedereen veel aanpassingsvermogen, toch willen we even extra stil staan
bij onze schoolverlaters. Zij hebben de eindtoets niet gemaakt en zoals het er nu naar uitziet
wordt ook de uitvoering van de musical anders dan anders... Maar met de creativiteit van de
leerkrachten en de leerlingen komt dit uiteindelijk vast helemaal goed. Toch is het steeds
bijstellen van je ideeën en gedachten niet altijd even makkelijk. Daarom een extra
compliment aan onze groep 8! Telkens als juf Anke of juf Niki met een bericht komt, dan
wordt daar positief op gereageerd of bij aangesloten en dat is knap! Dank ook aan alle
ouders die hierin ook hun steentje bijdragen.
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Overige berichten;
Beste leden,
Zoals al door het bestuur aangekondigd heeft de jeugdcommissie zich gebogen over het
gedeeltelijke openstellen van de tennisvelden voor de jeugd t/m 18 jaar. Het bericht en het
protocol hieromtrent vinden jullie in de bijlage.
KORT SAMENGEVAT:
•

De jeugd t/m 12 zal op dinsdag 5 mei weer starten met de tennislessen. De
tennisleraar is voor die groep de toezichthouder.

•

Overige jeugd t/m 12 en jeugd 13 t/m 18 kan tijdens dat tijdstip ook vrij tennissen.
Hiervoor dien je je 24 uur van de tevoren te melden via jeugd@ltvo.nl zodat een
rooster gemaakt kan worden voor het toezicht op de andere banen.

•

Vanaf zaterdag 2 mei is er voor jeugd t/m 12 en 13 t/m 18 ook een tijdstip
gereserveerd om vrij te tennissen onder toezicht. Ook hiervoor geldt: aanmelden 24
uur van tevoren via jeugd@ltvo.nl

Lees voor de precieze tijden het bericht in de bijlage.
TOEGANG NIET-JEUGDLEDEN
Omdat het bestuur en de jeugdcommissie gehoor wil geven aan de oproep van de regering
en de gemeente Heumen om alle jeugd de kans te geven om te sporten laten wij in deze
periode tijdelijk ook niet-jeugdleden toe tot onze club.
OPROEP VRIJWILLIGERS
Bestuur en jeugdcommissie is op zoek naar vrijwilligers die als toezichthouder mee willen
draaien in het rooster op de dinsdagavond en zaterdagochtend. Als toezichthouder ben je
aanwezig op het park en zorg je ervoor dat de regels gehandhaafd worden door de
tennisspelende jeugd. Ook zorgt de toezichthouder ervoor dat na sluiting van het park alle
klinken en eventuele scoreborden worden gereinigd. Het bestuur zorgt voor deze materialen.
Een toezichthouder is herkenbaar aan een geel hesje die ook voorhanden is op de club.
Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat de jeugd weer een balletje kan slaan, heb jij affiniteit
met de jeugd en wil jij als toezichthouder in het rooster meedraaien de komende weken?
Geef je dan op via jeugd@ltvo.nl. Alvast bedankt.
EVALUATIE
Na 12 mei (persconferentie regering) wordt e.e.a. geëvalueerd en (eventueel) aangepast. De
maatregelen zoals in het bericht aangegeven gelden tot en met 20 mei 2020.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie LTVO
Mark Engelaer
Bram van Haren
Nathalie Selten
Vivie Schoenmakers
Susanne Schoenmakers
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