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Even bijpraten;  
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Mijn naam is Tanja van Dijk en vanaf dit schooljaar mag ik de nieuwe 
directeur zijn van De Tandem. 49 jaar geleden ben ik in Midden-Afrika 
geboren, waarna ik op verschillende plaatsen in België en Nederland heb 
gewoond. Sinds 17 jaar woon ik in Wijchen. Samen met mijn man Egon 
en drie kinderen. Tymon is 20 en vervolgt zijn tweede jaar game-
development in Utrecht. Maud is 18 en gaat verder in haar derde jaar 
international business in Den Bosch, Nika is 15 en start met de 
kappersopleiding in Nijmegen. Naast mijn gezin geniet ik van lezen, 
koken, sporten en mijn werk.  
Met uw kind heb ik in de eerste schoolweek al kennis gemaakt. Ik heb er 
heel veel zin in om samen met het team, de kinderen en u als ouder er 
een mooi schooljaar van te maken.  

                               Graag tot ziens op het schoolplein, of op afspraak in de school. 
 
                               Met vriendelijke groet, Tanja 
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Voor alle nieuwe ouders en ouders die het even vergeten zijn:  
Binnen de schoolzone mag u niet stilstaan en parkeren.  
Parkeren mag in de vakken bij de kerk.  
We gaan ervan uit dat u zich aan de snelheid van 30 km per uur houdt, of nog liever aan 
stapvoets rijden.  
Fijn, dat u meewerkt aan een veilige omgeving voor onze kinderen! 
 
 
Mededelingen namens de Ouderraad: 
 
Schoolfotograaf 
Op vrijdag 11 September komt de schoolfotograaf weer op school. 
Er wordt gebruik gemaakt van een lichte achtergrond, wat wellicht handig is om te weten bij 
de kledingkeuze. 
Helaas kunnen we i.v.m. corona nu geen foto's maken met broertjes/zusjes die niet op 
school zitten.  
 
Bag2school 
Ook dit najaar zullen we weer een kledingactie houden van Bag2school.  
Dit zal plaatsvinden op vrijdag 30 Oktober, meteen na de herfstvakantie. 
Bewaart u de kleding voor ons? 
 
Vacatures 
Onze ouderraad bestaat momenteel uit een 7tal enthousiaste ouders, maar aangezien er 
volgend jaar 
een aantal voor het laatste jaar zitting zullen hebben, zijn we op zoek naar uitbreiding! 
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Onze taken bestaan vooral uit het organiseren van activiteiten, in samenspraak met het 
team.  
 
Heb je interesse om ons te komen versterken of wil je meer weten, meld je dan bij één van 
de OR-ouders of via de or@tandemnederasselt.nl  
Wij zijn o.a. op zoek naar: 
 
Algemene OR leden en een nieuwe voorzitter. 
luizenmoeders (kam dagen in overleg) 
Oud papier ouders, maar dit mogen ook opa's, oma's, buren, etc. zijn. 
Ook wanneer je interesse hebt om bepaalde activiteiten mee te organiseren of te 
versieren, of je weet mensen van buitenaf die dit leuk zouden vinden 
om een bijdrage te leveren bij bepaalde festiviteiten, dan horen we dat graag. 
 
de Ouderraad 
Cindy van Uden (voorzitter) 
Mariëlle van Summeren (secretariaat) 
Karlijn van Gesthuizen (penningmeester)  
Angelique Hovens 
Karin van Haren 
Kristel Schamp 
Miranda Janssen 
 
 
  

  

  

Het JEUGDHONK seizoen gaat weer beginnen op 4 september 2020!  
De start van het seizoen starten we altijd met een activiteit om geld in te zamelen. Voor in de 
kas van Jeugdhonk Balgoy, zodat we het jaar weer leuke activiteiten, voor de jeugd van 10 
tot en met 16 jaar, kunnen organiseren. Dit jaar, is alles toch anders, dan anders!  
Maar we gaan er Corona proof tegen aan! 

 

Beste inwoners van Balgoy en omstreken  
 
CARWASH STRAAT VELDSEHOEK 
Op vrijdagavond 4 september 2020 staan we voor u klaar met een unieke “CARWASH 
STRAAT”! De Carwash straat is geopend van 18.30 uur tot 20.00 uur. De Carwash straat is 
in de Veldsehoek, en de ingang is aan de Veldsestraat! Blijf lekker in uw auto zitten, terwijl 
uw auto wordt gewassen. Ondertussen krijgt uw een heerlijk kopje koffie of thee met iets 
lekkers erbij om van te genieten. Als extra optie kunt u uw auto laten stofzuigen en poetsen, 
alleen dan moet u even uit de auto stappen.  
 
We hebben een aantal programma’s: 

• Auto wassen    € 5,00 

• + auto stofzuigen   € 2,50 

• Fiets wassen   € 2,50 

• Koffie +   € 1,00 
 
STEUN HET JEUGDHONK 

mailto:or@tandemnederasselt.nl
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Heitje voor karweitje kunnen we dit jaar helaas niet door laten gaan door de Corona.  
Wij betreuren dit enorm, omdat we daardoor uw financiële bijdrage mis lopen. Als u het 
Jeugdhonk een warm hart toe draagt en ons dit jaar toch wilt steunen, dan kan dat. 
U kunt een vrijwillige bijdrage bij ons afgeven: 

• T/m 4 september 2020 bij Karin Jozemanders, Den Bogerd 33 te Balgoy.  

• Of kom gezellig langs 4 september bij de Carwash straat in de Veldse Hoek,  
dan krijgt u van ons een lekkere kop koffie/thee en wat lekkers.  

 

Beste Jeugdhonkers 
 
GEZELLIG WASSEN 
De avond begint om 18.20 uur en eindigt om 21.00 uur. We sluiten gezellig af in de 
Veldsehoek, met iets lekkers voor het harde werken. Neem een kleedje mee om op te zitten 
en een handdoek om je af te drogen. Zorg dat je erbij bent en meld je aan via 
www.jeugdhonk-balgoy.nl. Let op: Aanmelden kan tot donderdag 3 september om 20.00 
uur! 
 
We hebben er weer zin in! Tot vrijdagavond 4 september 2020 om 18.20 uur in de Veldse 
Hoek. Groetjes, De jeugdhonkcommissie  
 

http://www.jeugdhonk-balgoy.nl/

