
1 

 

 

 
  
 

 

DE TANDEM 

Nieuwsbrief  nummer 7 

06-02-2020 

 

 
 
INHOUD  

 
Even bijpraten 
Overige berichten 
 
17-02 Gesprekkenplanner 
groepen 1t/m 5 
20-02  Rapport mee naar 
huis 
21-02  Carnaval op school,  
Alle leerlingen zijn om 
12.00 uur uit. 
24-02  Carnavalsvakantie 
t/m 28-02 
02-03  Luizenkammen en 
ouder-kind-gesprekken 
groepen 1 t/m 5 (t/m 05-03) 
05-03  Volgende 
nieuwsbrief 
 

 

 
 

               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: 
Desiree Leenders 
Martine Bergman 

 

 
 
Voorzitter OR: 
Cindy van Uden 
 
Voorzitter MR: 
Esther Theunissen 
 
Conciërge: 
Liesbeth Consten 
 
Redactie:  
Anita van Gemert 
Martine Bergman 
 
BSO: 
06-54757689 
www.deeerstestap.nl 
KantoorKerklaantje@deeerstestap.nl 
  
TSO: 
06-46920663 
www.deeerstestap.nl 
TSOTandem@deeerstestap.nl 

 
 
Even bijpraten;  
 
Nieuwsbrief februari 2020 
 
Samenwerking met de fanfare: 
In een afstemmingsoverleg met de Gemeente Heumen, alle muziekverenigingen en de 
scholen uit de kerkdorpen is een duurzamere samenwerking gekomen. Voorheen moest er 
jaarlijks subsidie aangevraagd worden, nu kan dit eens in de vier jaar. Het doel van deze 
subsidie is tweeledig: het in standhouden van de verenigingen en leerlingen in aanraking 
laten komen met muziek. Hierdoor kunnen we gerichter werken aan de leerlijnen van muziek 
en deze koppelen aan doelstellingen van de Jeelo-projecten, samenwerken, afstemmen, 
presenteren, creatief uiten etc.  
Tevens is muziek erg goed voor de breinontwikkeling, wilt u hier meer over weten. O.a. op 
onderstaande site is informatie te vinden. 
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/muziek/leereffecten-muziekeducatie 
 
Toetsperiode bijna afgerond en wat doen we dan? 
De toetsperiode, lopende van januari tot en met half februari, is bijna afgerond. De extra 
instructieleerkrachten halen de toetsen met de leerlingen die ziek waren in, tevens maken 
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leerkrachten tijd vrij voor het voeren van diagnostische gesprekken, daar waar leerlingen een 
bijzondere score hebben laten zien. Deze informatie wordt gebruikt in het rapportgesprek. 
Naar aanleiding van de schoolanalyse kijken we naar de inzet van de instructieleerkrachten. 
Nu werken zij alle dagen (uitzondering woensdag) met de focus op: technisch lezen groep 3, 
behouden van de spellingsinstructiegroepen 3-4, 5-6 en 7-8 en instructie van groep 6 of 8 
geïsoleerd. Op deze wijze wordt de grootste groep leerlingen (26) ondersteunt. U kunt bij uw 
zoon of dochter navragen wanneer de extra leerkracht in de groep is en wat deze dan doet. 
 
Leesontwikkeling: 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat het technisch leesniveau en het begrijpend 
leesniveau op De Tandem stijgende is. Dit heeft te maken met: inzet methode BOUW!, dus 
dank aan alle ouders die ook thuis oefenen. Dit heeft te maken met het feit dat leerlingen 
meer lezen en leesinstructie krijgen doordat we onze onderwijstijd effectiever ingedeeld 
hebben en er extra interventies zijn gepleegd op de inhoud van lezen: co-teaching vanuit de 
bovenschoolse ondersteuning door M. Verbruggen, extra instructie door M.Verbruggen, 
aanschaf van extra middelen, inzet van Jeelo teksten, explicieter gebruik van de taxonomie 
van BLOOM. (Niveau van vragen stellen)   
Ons doel: de individuele leerlingen die nog geen/of minimale groei hebben laten zien in 
ontwikkeling krijgen. Voor onze leerlingen met dyslexie is dat soms erg frustrerend, echter wij 
zien allemaal gemotiveerde leerlingen! Onze complimenten. 

Wij hopen dat u thuis ook blijft (voor)lezen! 

 
Nieuws uit de MR: 

• Schoolplan 2020-2024 is besproken en goedgekeurd, deze komt in de loop van deze 

maand op de website onder het kopje kwaliteit. 

• Er is een belangstellende voor het opvolgen van Monique Hammen, dat is voor ons 

als school erg prettig: het houdt ons scherp en geeft focus! Vanaf volgende 

schooljaar zal Marieke de Ridder zitting nemen in de MR. 

Thuis inloggen 
Wij krijgen regelmatig de vraag hoe de leerlingen thuis kunnen inloggen. Sinds vorig 
schooljaar werken wij met MOO. Via deze online schoolomgeving kunt u de programma’s 
zien die wij gebruiken in de klas. 
Het werkt als volgt: 
Ga naar V2.moo.nl 
Log in met: voornaam.achternaam@tandemnederasselt.nl 
Wachtwoord: weten de leerlingen zelf. 
Via MOO kunnen de leerlingen oefenen met rekenen (Wereld in getallen), Jeelo en 
Muiswerk.  
Ik hoop dat jullie samen met zoon of dochter een kijkje nemen in deze online 
schoolomgeving en thuis kunnen oefenen.  
 
Mocht het thuis niet lukken, hoor ik het graag. 
Juf Niki 
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Carnaval 
Vrijdag 21 februari vieren we carnaval op school.  Om half 9 vertrekken we in optocht  en 
gaan we de jeugdprins, pages en gevolg ophalen. Iedereen is daarbij van harte welkom. Het  
programma wordt deze week verder afgestemd. Volgende week volgt er meer informatie via 
Parro. 
 
Jeelo “omgaan met geld” 
Op donderdagmiddag 2 april gaan we het 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. 
 
Overige berichten 
 

 
 

 

 

 

In onze Kinderboekwinkel Nijmegen vind je enorm veel verschillende kinderboeken en 
jeugdromans. 

Voor de allerkleinsten zijn er stoffen knisperboekjes. En zo loopt het op tot Young Adult 
romans. Prentenboeken, sprookjesboeken, boeken met versjes en liedjes. Ook poëzie, 
eerste leesboekjes en jeugdboeken van allerlei verschillende schrijvers. Moppenboeken, 
geluidenboeken, informatieve boeken en kookboeken hebben we volop. En nog veel meer. 
Natuurlijk kunnen we alles bestellen. Dat geldt ook voor boeken voor volwassenen. 

Naast al deze boeken zijn er ook volop (educatieve) spelletjes te koop, posters, kaarten en 
knuffels. 

Op de bovenverdieping is onze koopjeskast. Er ruimte om lekker te lezen en te kleuren. Bijna 
altijd is er ook een expositie waarbij je mee kan doen aan een prijsvraag. Als je meedoet 
maak je kans op het winnen van een boek. Genoeg redenen om een bezoekje te brengen 
aan onze winkel. 

 

https://kinderboekwinkelnijmegen.nl/de-winkel

