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Klimop 2 

9301 PK Roden 

050-5017172 

info@obsdetandemroden.nl 

www.obsdetandemroden.nl 

Jaargang 25  Nieuwsbrief 23 april 2018 

 

Belangrijke data 

25 april Schoolreis groepen 1 en 2 

27 april- 6 mei Meivakantie 

10 en 11 mei Hemelvaart, alle leerlingen vrij 

14 mei Korfbal 

16 mei Safariteam 

17 mei Schoolreis groep 5 / schoolreis groep 6 

21 mei Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij 

25 mei Groepsshow groep 3 om 11.00 uur 

7 en 8 juni Schoolreis groep 7 

18 juni Spreekuur jeugdverpleegkundige 

19 juni Mr. vergadering 

21 juni Schoolreizen groepen 3 en 4 

22 juni Juffendag 

27 juni  Peanutbal 

28 juni Schoolfotograaf 

4 juli Safariteam 

5 juli Oudergesprekken 

9 juli  Oudergesprekken 

12 juli Musical voor groep 8 

16 juli Oudergesprekken 

18 juli  Afscheid groep 8 

21 juli Start zomervakantie 
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Datum Wie werkt voor wie 

7 mei Nina werkt voor Marlou 

9 mei Hennie werkt voor Mirjam 

14 mei Nina werkt voor Annagep 

15 mei Elize werkt voor Annagep 

16 mei Elize werkt voor Annagep 

17 mei Nina werkt voor Marga 

23 mei Hennie werkt voor Mirjam 

25 mei Elize werkt voor Marjolein 

28 mei Nina werkt voor Mirjam 

1 juni Elize werkt voor Marinka 

4 juni Nina werkt voor Marinka 

11 juni Nina werkt voor Marga 

13 juni Hennie werkt voor Mirjam 

25 juni Elize werkt voor Marga 

29 juni Elize werkt voor Marjolein 

9 juli Elize werkt voor Marga 

13 juli  Elize werkt voor Marinka 

 

Inhoud 

0 Nieuwe sporttenues/ statiegeldactie 

0 Schoolreis groepen 1 en 2 

0 Oproep tuinouders, opa’s/ oma’s 

0 Korfbaltoernooien 

 

Nieuwe sporttenues/ statiegeldactie 

Onze sporttenues zijn behoorlijk gedateerd. Nu ons schoolgebouw fris en opgeknapt is, 

willen we ook  graag nieuwe sporttenues voor onze leerlingen aanschaffen, in de kleuren 

van ons logo. Het budget dat de OV had gereserveerd voor de verbouwing is niet aan  de 

verbouwing besteed. De OV wil nu dit budget beschikbaar stellen voor nieuwe hippe 

tenues. Het budget is echter nog niet toereikend. We willen gaan proberen om met een 

statiegeldactie de rest van het budget bij elkaar te krijgen. Voor deze actie loven we een 

prijs uit. Vanaf morgen mogen de kinderen zoveel mogelijk lege statiegeldflessen 

inleveren bij de eigen juf. We houden bij hoeveel flessen de kinderen inleveren. Voor de 

leerling die de meeste lege statiegeldflessen inlevert, hebben we een waardebon van  

€ 15,- van de Intertoys. De actie loopt tot en met 18 mei. We hopen dat we met deze 

actie het budget bij elkaar gaan krijgen. Het streven is dat we bij het peanutbaltoernooi, 

in de nieuwe tenues kunnen verschijnen. 

Schoolreis groepen 1 en 2 

Woensdag 25 april gaan de groepen 1 en 2 op schoolreis naar Ballorig in Assen. De 

kinderen worden tussen 08.15 uur en 08.30 uur op school verwacht in de eigen klas. We 

lopen gezamenlijk naar de bus, die bij het hoofdgebouw staat. Om 14.00 uur zijn we 

weer terug bij school. De kinderen hoeven geen fruittas mee te nemen, want ze krijgen 

van ons eten en drinken. Wanneer uw kind medicatie nodig heeft, mag u dit meegeven 

aan de juf. Wanneer u verwacht, dat uw kind verschoning nodig heeft mag u dit ook 

meegeven in een tas aan de juf. 

De kosten voor de schoolreis bedragen € 20,-. Wilt u, als u nog niet betaald heeft dit 

bedrag zo spoedig mogelijk overmaken op rek.nr:NL 08 RABO 035.58.35.002 t.n.v. 

Oudervereniging De Tandem (onder vermelding van: naam leerling en groep) 

Oproep tuinouders, opa’s/ oma’s 

Op de vrijdagmiddagen werken de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 in circuitvorm in 

onze schooltuin. We zijn hard op zoek naar ouders, of eventueel opa’s of oma’s die het 
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leuk vinden om af en toe een uurtje te helpen en in de vakanties de plantjes in de kas 

water willen geven. Wilt u hierbij helpen, dan kunt u dat doorgeven aan Agnes de Groot: 

a.groot@obsdetandemroden.nl 

Korfbaltoernooien 

Op maandag 14  (groepen 5 en 6) en dinsdag 15 mei (groepen 7 en 8) worden weer de 

jaarlijkse korfbaltoernooien gehouden op de korfbalvelden 

van k.v. Noordenveld van 18.00 uur tot 20.00 uur. Dit jaar 

doen er maar liefst elf teams mee. Zes in de A-klasse en 

vijf in de B-klasse. De leerlingen moeten zelf op de fiets of 

onder begeleiding naar de velden. Om 17.45 uur worden 

ze verwacht en rond 20.00 uur is het afgelopen. Wilt u zich 

afmelden bij de groepsleerkracht als u uw kind vanaf de 

velden meeneemt? Natuurlijk vinden we het met zoveel 

teams leuk als u ons komt aanmoedigen. 

 
Bericht van buiten 

KIES voor kinderen van gescheiden ouders 

Informatie voor ouders 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun 

ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Ouders willen zeker niet dat hun kind last 

heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden? 

Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8, de scheiding 

leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles 

wat ze moeilijk vinden van de scheiding. 

Onderzoek, door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter 

verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. In kleine groepen en 

onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES- groepen komen 

de kinderen 8 keer 1 uur bijeen. 

Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide 

ouders of voogd. Ouders van de kinderen die deelnemen krijgen via een ouderavond meer 

informatie en kunnen vragen worden beantwoord. 

Opgave kan bij de leerkracht van uw kind. 

Voor meer informatie kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/ 

Informatie voor kinderen 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is 

jouw beste manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties 

omgaat. Hoe en waar? Bij de spel- en praatgroep KIES, voor kinderen van groep 5 t/m 

groep 8,  Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar. 

Wat doen we bij KIES? 

- praten over wat jij moeilijk vindt - horen hoe anderen daar mee omgaan - oefenen 

hoe je 

iets kunt vertellen -jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen. 

Hoe gaan we dat doen? 

mailto:a.groot@obsdetandemroden.nl
http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjokPWs4a_aAhUB6RQKHQSjDEEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.nql-korfbal.nl/&psig=AOvVaw3iEKYdgyYSXXdlfrD44VME&ust=1523451518126655
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- Praten - Spel - toneel - tekenen - schrijven en allerlei andere leuke activiteiten. 

Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen 

horen? Wil je er beter mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je 

er al goed mee omgaan en heb je tips om andere kinderen te helpen? Mag je van je 

ouders mee doen? Geef je dan op voor KIES!  

KIES helpt! 

Informatie over deelname kunt u opvragen bij het CJG in Noordenveld of mailen naar  

info@CJGNoordenveld.nl 

mailto:info@CJGNoordenveld.nl
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