
1 

 

 

 
  
 

 

DE TANDEM 

Nieuwsbrief  nummer 5 

10-01-2018 

 
 
INHOUD  

 
Even bijpraten 
Nieuws uit de groepen 
Overige berichten 
 
BELANGRIJKE DATA 

14-01 Start Cito periode 
17-01 Jeelo 6 
28-01  Gesprekkenplanner 
invullen 
04-02  Week 
adviesgesprekken groep 7/8 
07-02  Nieuwsbrief nummer 6 

 
 

 
 

               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…  januari 2019, Tandem 
 
 

 
 

Het team van De Tandem wenst u allen een goed 2019 toe!  
Een jaar waarin we elkaar ontmoeten als partners om samen te werken aan de leer-  en 

sociaalemotionele ontwikkeling van onze leerlingen! 
 

Welkom! 
In de nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat er een verschuiving van personeel 
in de groepen komt, door het zwangerschapsverlof van juf Anke. Daardoor wordt ons team 
tijdelijk uitgebreid met twee leerkrachten. Binnen het team zorgen wij voor afstemming en 
overdracht, mocht u persoonlijk kennis willen maken: loop gerust even binnen. 
 
Leerlingenraad gaat van start. 
Voor de kerstvakantie is juf Lonneke in de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 in de groepen geweest 
om de start van de leerlingenraad aan te kondigen. In elke groep is gesproken over de 
vraag: “Waar zou jij nou over mee willen praten op school? Wat zou anders kunnen? Of 
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beter? ” De eerste reacties en gedachten gingen uit naar: spelmateriaal buiten, het 
buitenspelen zelf dat kan gezelliger, Jeelo openingen/sluitingen…Deze denkvragen zijn niet 
afgerond, die vragen om meer uitwisseling en een groepsgesprek de komende weken.  
Per groep gaan er twee leerlingen in de raad, dan kun je elkaar beter helpen. De keuze van 
deze twee leerlingen zal via kandidaatstelling en een stemming, in een echt stemhokje, tot 
stand komen. 
Op de site komt gaandeweg dit Jeelo-project meer informatie over de werkwijze van de 
leerlingenraad. 
 

Pedagogisch handelen.       
In het verlengde van de leerlingenraad ligt de overkoepelende paraplu die zo mooi 
“pedagogisch handelen” heet. Dit zijn verschillende bouwstenen die zorgen voor een prettig 
schoolklimaat. We willen deze bouwstenen meer inzichtelijk met elkaar verbinden. U kunt 
hierbij denken aan de vaste groepsobservaties, de evaluaties die in november en maart 
uitgevoerd worden middels de vragenlijsten van SCOL. Maar ook aan de stappers en stenen 
van Jeelo die zich richten op aanleren van burgerschap en sociaal gedrag. Vorig schooljaar 
2017-2018 is hiermee gestart door het anti-pestprotocol te herschrijven en te bespreken in 
de MR. Dit schooljaar richten we ons op de preventieve bouwstenen omdat daar het 
aanleren van gedrag plaatsvindt.  
Is dit iets nieuws? Nee, in het jaarplan 2018-2019 was dit al opgenomen. Het Tandemteam 
heeft als speerpunt: doorgaande lijnen en transparantie gekozen en dat geldt voor ons 
aanbod voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Jeelo thema aankondiging:  
 
Tijdens dit project gaan we aan de slag met het maken van producten. We gebruiken 
dagelijks allerlei materialen. Maar wie maken die producten? En hoe zien de 
productieprocessen eruit? Kinderen gaan zelf aan de slag met productontwikkeling. 
 
Afgelopen dinsdag hebben we het project “Maken van je eigen product” geopend. Alle 
kinderen hebben in groepjes met elkaar nagedacht over de constructie van een huis of een 
brug. We bieden tijdens dit project extra aandacht aan samenwerken, onderzoekend leren 
en presenteren.  
 
Een aantal groepen gaat ook een uitstapje maken. Tot nu toe staat het volgende gepland; 
22 januari groep 4-5-6 Gastles over “metselen” op school 
22 januari groep 7-8 Bezoek aan Techno Promo in Cuijk 
18 februari  groep 4-5-6 Bezoek aan Techno Promo in Cuijk 
 
Het bezoek van groep 7-8 op 22 januari en het bezoek van groep 4-5-6 op 18 februari start  
om 12.45 u. We vertrekken om 12.15 u. Wilt u uw kind deze dag een lunchpakket meegeven 
naar school. De leerkracht zal van te voren in de klas met de leerlingen lunchen. Het bezoek 
duurt tot 15.30u. We verwachten rond 16.00u weer terug te zijn op school. 
 
Wij werken met BOUW! 
In de groepen 2, 3 en 4 wordt het programma BOUW! ingezet voor leerlingen die moeite 
hebben met het voorbereidend en aanvankelijk leesproces.  
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BOUW! is erop ingericht dat ouders twee keer in de week thuis met hun kind oefenen en dat 
het programma twee keer in de week op school ingezet wordt. De opzet van het programma 
maakt dat oudere leerlingen als tutoren ingezet kunnen worden tijdens het werken met dit 
computerprogramma. De oudere leerling hoeft geen hoogvlieger in lezen te zijn, maar juist 
een goede motivator. Dit maakt het mogelijk om oudere leerlingen die vaker ondersteuning 
krijgen, juist de rol van ondersteuner te geven. Dit draagt bij aan verstevigen van het 
zelfvertrouwen en de positieve werksfeer “samen leren” die wij erg belangrijk vinden. 
 
Inzet chroombooks 
De chroombooks zijn binnen. Op de Tandem zijn 47 chroombooks waarop leerlingen in de 
digitale leeromgeving kunnen werken. Hiervoor zijn nog een aantal stappen te zetten door de 
bovenschools ICT-er in samenwerking met juf Niki onze school ICT-er. De chroombooks 
zullen het werken in lesboeken niet vervangen, we gaan uit van een mix van verschillende 
verwerkingsmogelijkheden. Kijkend naar de Jeelo-toepassingen zijn wij erg blij met deze 
middelen. 
 
Parro-nieuws: 
Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met de Parro-app. Wekelijks komen er berichten en foto’s 
op de app te staan om u op de hoogte te houden van alle activiteiten.  
Na de kerstvakantie hebben we extra functies ingezet. Zo kan u een persoonlijk gesprek 
starten met de leerkracht. De leerkrachten zijn op eigen werkdagen te bereiken van 7.30u tot 
18.00 u. Ook ontvangen we met ingang van deze week graag ziektemeldingen via de Parro- 
app.  Verlofaanvragen blijven via Lonneke lopen.  
 
Op maandag 28 januari krijgt u via de Parro- app een uitnodiging voor de 
gesprekkenplanner.  
 
Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen de functies ‘agenda’ en ‘regelen van ouderhulp via 
groepsgesprek’ ook via de Parro- app gaan verlopen.  
 
Gym: 
 
Groep 1/2  gaat dit jaar ook gymmen in Overasselt.  
Ze gaan de tweede helft van de woensdag ochtend samen met groep 3/4 met de bus naar 
de gymzaal. 
De kleuters hebben alleen gymschoenen nodig. Het liefst in een tas zonder touwen en 
koorden ivm met het struikelen.  
 
 
 
 
 

 
 


