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Even bijpraten;  
 
De december maand staat voor de deur! De school is helemaal in Sinterklaasthema en 
zodra de laatste pepernoot opgegeten is staan de kerstbomen alweer klaar om opgezet te 
worden. In deze gezellige maar drukke tijd, doen we vaak een beroep op ouders. Dus via 
deze weg: bedankt voor alle hulp gedurende het schooljaar! 
 
Afronding Jeelo thema: 
Volgende week donderdag 12 december sluiten we het project: ‘inrichten van je eigen 
omgeving’ gezamenlijk af. Voor deze opdracht hebben alle kinderen uit groep 1 t/m 5 een 
(schone) melkpap/drinkpak nodig. Graag inleveren bij de leerkracht.  
 
Nieuwe leerlingenraad in januari 2020 
In januari mogen alle leerlingen vanaf groep 4 weer een stem uitbrengen op de kandidaten 
voor de leerlingenraad. Vanuit elke jaargroep is er iemand aanwezig uit dit overleg. Uit de 
middenbouw komen er dus 2 leden en uit de bovenbouw denken er 3 leerlingen mee in dit 
overleg. De spelregels worden na kerst in de groepen weer uitgelegd. 
 
Personeelsnieuws: 
Vanaf januari gaat Daisy 4 dagen werken, op maandag staat juf Sharon dan in groep 4-5. Zij 
heeft veel ervaring met het werken op een kleine school en gecombineerde groepen. Tevens 
werkt zij 2 dagen in de week op De Zilverberg. Wij wensen haar een fijne tijd op De Tandem! 
De student die gestart was in de bovenbouw heeft besloten te stoppen met de pabo-
opleiding. Zij komt geen stage meer lopen. 
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Ter herinnering: 6 december zijn de leerlingen vrij, wij hebben dan een studiedag. 

 
 
Schaatsen voor alle scholen in Heumen! 
De Tandem is uitgenodigd om te schaatsen op donderdag19 december 2019, de groepen 4 
t/m 8 gaan met de bus mee naar de schaatsbaan in Malden. De bus vertrekt om 13.00 uur 
vanaf school (graag op tijd aanwezig) en we schaatsen dan tot 14.15 uur. 

• Handschoenen zijn verplicht op de ijsbaan 

• Als leerlingen eigen schaatsen hebben mogen ze deze meenemen, graag zelfs, 

echter: geen noren. 

 
Kerstviering: 
Donderdag 19 december vieren wij kerst op school. Wij organiseren een kerstdinershow voor 
de kinderen van 17:00u tot 18:30u. De kinderen worden als echte sterren ontvangen op de 
rode loper, het zou leuk zijn als ze chique gekleed naar school komen. Wij verwachten de 
kinderen om 17:00u op het plein, zodat zij om de beurt naar binnen mogen lopen waar de 
fotograaf de kinderen op zal wachten. 
 Om 18:15u bent u van harte welkom om deze avond samen met ons af te sluiten, onder het 
genot van een lekker glaasje chocolademelk en een stukje kerstbrood.  
Aanstaande maandag 9 december kunt u in de gang een kerstbal van de muur halen met 
daarop een gerecht om thuis te maken. De ballen hangen gesorteerd per groep, zodat u een 
kerstbal kunt pakken van de desbetreffende groep van uw kind(eren). Wij willen u vragen om 
5 hapjes per kind te maken, op die manier hebben we genoeg lekkers voor iedereen. Groep 
1-2-3 verzorgt het voorgerecht, groep 4-5 het nagerecht en groep 6-7-8 het hoofdgerecht. Op 
een aantal ballen staat niks geschreven, deze zijn voor eigen invulling.  
 
Wij zorgen dat er voor ieder kind een bord en bestek klaar staat.  
Wij wensen u alvast een fijne kerstdagen en hopen u 19 december om 18:15u te zien voor 
een gezamenlijke afsluiting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yoleo is een aantrekkelijke online leesomgeving. De basis is een goed gevulde digitale 
boekenkast. Leerlingen kunnen de boeken zelfstandig lezen of beluisteren en meelezen: een 
soort karaokelezen. En nu komt het: als kinderen een Yoleo-account aanmaken kunnen ze 
leespunten verdienen. En met die punten hun eigen virtuele kamer inrichten. Dit werkt 
motiverend en maakt (door)lezen extra leuk. Op school en thuis. Je kunt Yoleo gebruiken via 
de PC of via de app op de iPad. 
 
Het aanmaken van een Yoleo-account is vanaf nu gratis voor jeugdleden van de bieb. 
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Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb, met toestemming van hun ouders uiteraard. Meer 
info op www.obgz.nl/lidworden. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige berichten 
 
Hallo kinderen van basisschool de Tandem, 
 
Op 13 december zullen we met z’n allen de kerstboom gaan 
versieren op het Gildeplein. Om deze avond het echte kerstgevoel 
te geven zijn wij op zoek naar kindjes die samen willen zingen in 
ons engelenkoortje. Dus ben jij een nachtegaaltje en vind je het leuk 
om kerstliedjes mee te zingen? Dan ben je van harte welkom om 
samen te komen repeteren op zaterdagochtend 7 december, om 
09.00u in de kerk. We zullen dan de liedjes gaan oefenen die we 
vrijdag 13 december zullen laten horen. 
 
Naast nachtegaaltjes zoeken we nog vijf kindjes die op 13 
december samen met ons het kerstverhaal voor willen lezen in de 
kerk. 
 
We horen graag wie ons wil komen helpen! 
 
Groetjes, 
 
Desiree Verburgh & Marieke de Ridder 
 

 

 
 

https://obgz.us19.list-manage.com/track/click?u=c67b61241361c85bd2f8532df&id=cd9819f662&e=a5d1d95978
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