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Belangrijke data 

18 september Informatieavond groep 4 Mr vergadering 

19 september Informatieavond groep 7 

24 september Rodermarkt alle leerlingen vrij 

26 september Informatieavond groep 8 

30 september Informatieavond groep 6 

1 oktober Studiedag team, alle leerlingen 

vrij 

Ov- vergadering 

2 oktober Informatieavond groep 5 Start Kinderboekenweek t/m 13 

oktober 

3 oktober Informatieavond groep 3 

7 oktober Dag van de leraar 

16 oktober Handbal jongens 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Handbal meisjes 

6 november Nationaal schoolontbijt 

11 november Zwemcircuit 

 

* De informatieavond voor de groepen 1 en 2 vindt plaats in januari. 

 

Wie werkt voor wie 

23 september Elize werkt voor Mirjam Nina werkt voor Marjolein 

7 oktober Elize werkt voor Marga  

8 oktober Elize werkt voor Marinka  

14 oktober Elize werkt voor Iris Nina werkt voor Mirjam 

15 oktober Elize werkt voor Iris  

16 oktober Hennie werkt voor Marjolein  

4 november Elize werkt voor Mirjam Nina werkt voor Marinka 

5 november Elize werkt voor Marga  

11 november Elize werkt voor Marjolein  

12 november Elize werkt voor Marjolein  
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Inhoud 

0 Formulier opvangadressen 

0 Even voorstellen… 

0 Rodermarkt 

0 Berichten van buiten 

 

Even voorstellen… 

Hallo, ik ben Simon van der Molen en ik loop vanaf september tot eind 

december elke donderdag en vrijdag stage in groep 8. In 2017 zette ik de 

stap om leraar te worden en sindsdien volg ik de pabostudie aan de 

Hanzehogeschool in Groningen. Samen met mijn vrouw Els en zoon Luuk 

woon ik in Groningen. Naast mijn studie maak ik illustraties en strips voor 

bedrijven en kranten. Ik heb zin om in groep 8 aan de slag te gaan. Tot ziens in OBS De 

Tandem. 

 

Simon  

 

Formulieren inleveren 

Vorige week hebben de kinderen verschillende formulieren mee gekregen. Wilt u de 

ingevulde formulieren weer inleveren op school? 

Rodermarkt 

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is de  Rodermarkt Parade. Maar tot die tijd 

zullen we nog even flink gaan knallen. Donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur zijn er 

mensen op de bouw. En zijn alle helpende handjes welkom.  

De kinderen die op de wagen komen hebben inmiddels alle informatie gehad. Als er nog 

vragen zijn dan kun je contact opnemen met Tanja Buring (moeder Thomas, groep 3) 

06-41133898. 

Je vindt ons zaterdag als 5e in de parade. Met als thema Klaas Vaak en de 

zandmannetjes. Hopelijk zien we elkaar zaterdag langs de route 

Berichten van buiten: 

Kinderboekenweek: 

Theatervoorstelling Plons 

In Plons volgen we kikker Kiki, die geboren wordt als klein kikkervisje. Langzaam ontdekt 

Kiki de wereld om haar heen en raakt verwonderd door de schoonheid van de vijver. Een 

voorstelling over transformatie, overleven en het overwinnen van angsten. Over 

verwondering en verbijstering. Onze omgeving verandert continue, net als wijzelf. De 

kikker staat symbool voor onze kleine medemens vanaf vier jaar, die de eerste stappen 

zet in een grote wonderlijke wereld. 

De voorstelling is voor kinderen vanaf 4 jaar (Groep 1 t/m 3). 

Locatie: Dorpshuiszaal in de Brinkhof te Norg. 

Datum + Tijd: Zaterdag 12 oktober om 10.30 uur. 

Kaartverkoop: Start 31 augustus in de bibliotheken in Norg en Roden en een kaartje kost 

€ 2,-. 
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