SNELBINDER 02

De Snelbinder is het ouderinformatieblad van de Daltonschool De Tandem, voor
Openbaar Basisonderwijs te IJsselstein.
De Snelbinder verschijnt elke eerste vrijdag van de maand.
REDACTIE: Schoolleiding De Tandem, Planetenbaan 40, 3402 HP IJsselstein,
tel. 030 – 6883760 en Mirthe Ruizendaal (Ouder)

Schoolleiding algemeen
Schoolfotograaf
Op 9 oktober staat de schoolfotograaf
gepland. Om dit bezoek efficiënt te
laten verlopen kiezen we er voor om
strak achter elkaar door te werken.
Eerst zullen de schoolgaande broertjes
en zusjes op de foto gaan. Vervolgens
de groepen. Het is niet mogelijk om
broertjes/zusjes te laten fotograferen
die nog niet op school zitten.
Parkeren
Een beroep wordt gedaan op het
naleven van de algemeen geldende
normen en verkeersregels. We
verzoeken u uw auto in de
parkeervakken te plaatsen en
rekening te houden met uw en onze
kinderen.
Inschrijven broertjes/zusjes
Tegen de regionale prognoses in
maakt de Tandem een groei door qua
leerlingenaantallen. We willen
niemand teleurstellen, maar een
wachtlijst kan overwogen worden. We
verzoeken u broertjes/zusjes tijdig aan
te melden. Richtlijn is ongeveer vanaf
1 jaar en 6 maanden. Alvast bedankt.
De Tandembazaar
Op woensdag 7 oktober vindt de
Tandembazaar plaats. Dit in
samenwerking met Groenrijk Baars,
onze biebouders en Zuccotto. We zien
u graag tussen 13.30 uur en 14.30 uur!

02-10-15

Groeien door stoeien
Zoals u weet heeft onze school het
Predicaat ‘Gezonde School’. Onze
school geeft bovengemiddeld
aandacht aan sport en bewegen.
In samenwerking met ‘De Halter’ uit
Utrecht worden op de maandag de
gymlessen anders vormgegeven. Op
speelse wijze maken onze leerlingen
kennis met de worstelsport. Dit is tot en
met 12 oktober.

SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan SOEMO.
SOEMO staat voor sociaal emotionele
ontwikkeling. We bespreken met de
kinderen hoe met elkaar om te gaan,
rekening te houden met een ander en
met z’n allen te zorgen voor een
gezellige, ontspannen sfeer waarin
een ieder zich prettig en veilig voelt.
Natuurlijk moet je wel leren hóe
daaraan mee te helpen en wat er
wel/ niet van je verwacht wordt in
bepaalde situaties.
Daarom stellen we iedere maand een
van de omgangsregels centraal
binnen de school. Dat betekent dat in
iedere groep de regel van de maand
extra aandacht krijgt. En als we
eenmaal weten waar het om gaat
dan kunnen we op het schoolplein, in
de gangen, binnen de groep, in de
gymzaal maar ook thuis of op de
sportclub proberen zelf die regel na te
leven. Op verzoek van een aantal
ouders zullen wij u via de Snelbinder

voortaan op de hoogte stellen van de
regel van de maand zodat u er thuis
ook op in kan haken.
De regel van de maand oktober is:

“Het is fijn dat we allemaal anders
zijn.”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Leuk om te weten of gewoon handig
om in de agenda te zetten.
7 oktober
Start van de Kinderboekenweek.
Het thema van dit jaar is: Raar maar
Waar. We starten dit thema met een
leuke opening voor alle groepen.
Voor ouders en kinderen is er deze dag
ook een Tandembazaar.
9 oktober
De schoolfotograaf komt foto’s maken
van de kinderen en de groepen
13 oktober
Toneelavond. Deze avond treden o.a.
de groepen A en C op.
14 oktober
Toneelavond. Deze avond treedt o.a.
groep B op.
Met beide toneelavonden sluiten we
het thema Raar maar Waar af.
16 oktober
Studiedag team. Alle kinderen zijn
deze dag vrij. Start herfstvakantie.
26 oktober
Weer naar school. Start van het thema
HERFST.
Na de herfstvakantie gaan we een
thema tafel maken en mogen alle
gevonden kastanjes, eikels en
bladeren mee naar school.
Groep C.
Hiep-hiep-hoera……Semma, Pim, Thijn,
Collin, Nova en Kaj worden 4 jaar in
oktober. Daarom zijn zij nu al aan het
wennen op school. Hartelijk welkom in
onze groep en wij wensen jullie een
hele gezellige, leuke en leerzame
Tandemtijd toe.

Voor de toneelavond zijn wij op zoek
naar 7 speelgoed gereedschapskisten
voorzien van een hamer, zaag en
schroevendraaier. Wie heeft dit en wil
dat aan ons uitlenen ?
Groep B
Nogmaals de vraag wie onze
groepsouders willen worden. Inmiddels
hebben we gelukkig wel wat hulp
aangeboden gekregen van een paar
ouders maar zonder groepsouders
hebben we geen aanspreekpunt
m.b.t. de organisatie van extra
activiteiten voor de kinderen.
Denkt u er nog eens over na?
Hoera, Benthe heeft er een zusje bij,
Silke. Van harte gefeliciteerd en veel
geluk met jullie kleine meisje.
Groep A
Wij heten Farrah van harte welkom in
onze groep. Farrah, wij wensen je een
hele leuke, gezellige en leerzame tijd
toe op De Tandem.
Luna gaan we missen. Zij is inmiddels
samen met haar broertje en ouders
verhuisd naar Cyprus.
Opa Wim
Lieve opa Wim, wat fijn dat u alle
kleuters timmeren leert en wat zijn de
kinderen trots op hun zelfgemaakte
werkstukken. Dit krijgt vast een mooi
plekje thuis. Namens alle kleuters en
hun juffen onze hartelijke dank voor
alle gegeven tijd, energie, en geduld .
Bezoek aan een echte bouwplaats
En net zoals timmeren hoort natuurlijk
óók een uitstapje naar de bouwplaats
bij het thema Bouwen. Wat was er veel
te zien daar. Als echte bouwvakkers
hebben de kleuters een goed inkijkje
gekregen in hoe huizen gebouwd
worden. Een’ dank je wel’ aan de
meneer die zo goed uitgelegd heeft
en alles heeft laten zien. Het was een
groot succes.

Herfstweer en laarzen.
Wanneer het slechter weer wordt
komen veel kinderen met laarzen aan
naar school. Ons verzoek is om
duidelijk de naam van uw kind in de
laarzen te schrijven om verwarring te
voorkomen. Daarnaast willen we geen
rubber laarzen in de klas dus graag
gymschoenen aan en laarzen onder
de kapstok.
Gymschoenen en winterschoenen,
bekers en trommels.
Kijkt u even of de gymschoenen van
uw kind nog de juiste maat hebben en
goed passen ? Als het herfst wordt en
het weer omslaat gymmen we vaker in
de speelzaal. Goed passende
gympen, liefst met elastiek en voorzien
van naam, zijn dan wel noodzakelijk.
Het uit en aankleden voor de gymles
vraagt altijd veel tijd. U begrijpt het
vast wel, alles wat de kinderen zelf uit
en aan kunnen trekken vinden we
reuze fijn, inclusief hun nieuwe
winterschoenen !
En dan als laatste ons verzoek bekers,
trommels, bakjes, pakjes drinken en los
fruit duidelijk te voorzien van naam.
Het komt regelmatig voor dat er
kinderen zijn die niet meer weten wat
ze bij zich hebben en dat kan veel
verwarring maar ook verwisseling van
bekers, trommels, enz. geven. Dit willen
we graag voorkomen.
Anita, Carolina, Anne, Daniëlle,
Fenneke en Ingrid

Groep 3
Lezen
De kinderen hebben al ontzettend
veel geleerd. Inmiddels hebben we
zelfs al 12 woordjes geleerd en zijn we
bezig met kern 2. Zoals jullie misschien
in de klas al gezien hebben, leren we
in kern 2 veel over het lichaam.

Het is ontzettend goed om thuis ook te
lezen met de kinderen. In de
bibliotheek zijn veel boekjes te leen die
goed aansluiten bij veilig leren lezen.
De dames van de bieb kunnen goed
helpen bij het uitzoeken van het
goede niveau van de boekjes.
Juf Cathy
Mogelijk hoort u thuis dat uw zoon of
dochter op maandag of donderdag
wel eens met juf Cathy meegaat. Juf
Cathy haalt iedere maandag en
donderdag een groepje kinderen uit
de klas om daar nog eens extra mee
te oefenen.
Kinderboekenweek
Volgende week woensdag is de start
van de Kinderboekenweek. Het thema
dit jaar is ‘raar maar waar’ en gaat
over natuur, wetenschap en techniek.
Voor dit thema zijn we in de klas op
zoek naar:
- Schroefjes, moertjes, boutjes etc.
- Oud gereedschap (dat jullie zelf niet
meer nodig hebben) zoals
schroevendraaiers, hamers etc.
- Oude apparaten die we uit elkaar
kunnen halen zoals een toetsenbord,
radio, wekker, afstandsbediening,
fotocamera etc.
Toneel
De toneelavonden komen er weer
aan. Groep 3 mag woensdagavond
14 oktober optreden, meer informatie
kunt u lezen in de uitnodiging die mee
is gegeven.
We zijn in groep 3 al hard aan het
oefenen, de kinderen zijn super
enthousiast en hebben bijna alles zelf
bedacht, echt knap! Waar het precies
over gaat en wat we gaan doen, dat
blijft natuurlijk nog even geheim.
BSO
Een aantal ouders schrijft iedere keer
op wanneer de kinderen naar de BSO
gaan. Aangezien dit meestal hetzelfde

blijft gedurende het jaar is het niet
nodig dit iedere keer op te schrijven.
Maandag ligt er naast het
informatieblad een extra blad waar u
op aan kunt geven op welke dagen
uw zoon of dochter naar de BSO gaat.
Zo hoeft u in het vervolg alleen aan te
geven wanneer het anders is.

Groep 5

Groep 4

Kinderboekenweek
Volgende week woensdag start de
Kinderboekenweek met als thema
“Raar maar waar”. We besteden deze
week weer extra veel aandacht aan
“Lekker Lezen”. De kinderen mogen
hun lievelingsboek meenemen en er
natuurlijk iets over vertellen. De
toneelavond sluit bij dit thema aan.
Wij zijn op de dinsdagavond 13
oktober aan de beurt. De kinderen
hebben deze week een uitnodiging
meegekregen waar alles instaat wat u
moet weten over deze avond. We
hopen op uw komst.

In de snelbinder van september heeft
u kunnen lezen dat we ouders zoeken
die mee kunnen lopen naar de gym.
Dit gaan we wat veranderen. Op
maandag hebben we vanaf heden
gymstagiaires van het ROC die gymles
komen geven. Het is daarom niet meer
nodig om een extra ouder erbij te
hebben. Mocht u toch graag een keer
mee willen lopen om te helpen, schrijf
u dan in voor de vrijdagen, dan is de
hulp wel handig.

Taakwerk.
De kinderen zijn deze weken druk
geweest met hun twee dagen taken
kaart. Het gaat steeds beter. Ze
overzien de taken en we zijn heel blij te
zien dat de meeste kinderen hun taak
op dinsdag en vrijdag af hebben. Als
dit niet is gelukt geven we het werk
mee naar huis. Het is de bedoeling dat
de kinderen er zelf aan denken om het
werk de volgende schooldag weer
mee te nemen. Misschien kunt u hier
een handje bij helpen?

Rapporten
Het zou fijn zijn als alle rapporten voor
de herfstvakantie terug op school zijn,
alvast bedankt!
Annet, Fenneke en Cathy

9 oktober komt de schoolfotograaf op
school. De kinderen mogen dan
natuurlijk in hun mooiste kleren op
school komen, om op de foto te gaan.
13 oktober hebben de kinderen van
groep 4 toneel. U bent van harte
welkom om die avond te komen kijken
naar onze voorstelling. Met als thema
Raar maar waar…
16 oktober hebben de kinderen een
vrije dag i.v.m. een studiedag van de
leerkrachten.
In de herfstvakantie van 17 oktober tot
25 oktober hebben de kinderen vrij.
Katty en Femke

Tafels
De kinderen hebben een tafelblad
mee naar huis gekregen. Fijn als ze hier
veel mee oefenen. We moeten de
tafels straks echt kunnen dromen. Hier
hebben ze veel profijt van tijdens de
rekenlessen.
Schoolfotograaf
Vrijdag 9 oktober komt de
schoolfotograaf alle kinderen op de
foto zetten. Fleurige kleding doet het
goed op de foto. Ze gaan ook met
hun broer of zus op de foto.
We starten deze week ook met de
spreekbeurten en de
boekbesprekingen.

Spreekbeurt
27 oktober Eline
3 november Leia
Studiedag
Vrijdag 16 oktober is er een studiedag
voor de leerkrachten. De kinderen zijn
deze dag vrij. Aansluitend begint de
herfstvakantie. We zien iedereen weer
lekker uitgerust op maandag 26
oktober op school.
Judith en Vera

Groep 6
Tjonge, wat zijn we keihard aan het
werk in groep 6 !! De eerste toetsen zijn
geweest en er staan er nog wat op de
planning voor oktober :
Woensdag 7 oktober:
topo Nederland C
Donderdag 8 oktober:
Meander thema 1.
Er zijn de volgende boekbesprekingen
en spreekbeurten gepland :
Boekbespreking :
Amy: 14 oktober
Anzal: 28 oktober
Silas: 4 november
Spreekbeurten:
Dene: 8 oktober
Nora: 5 november
Vanaf 7 oktober is er
Kinderboekenweek…”ja, het is RAAR
maar WAAR !”
Op vrijdag 9 oktober komt de
schoolfotograaf en op woensdag 14
oktober zullen we een spetterende
show laten zien op de toneelavond !
De vrijdag voor de herfstvakantie ( 16
oktober) zijn de kinderen al vrij. Er is
dan studiedag. Op maandag 26
oktober kunnen we dan weer fris en
fruitig beginnen!
Vriendelijke groet, Wendy en Birgit

Groep 7
De komende periode zijn we in groep
7 druk bezig met het oefenen voor de
toneelavond. Hierdoor zal het
weekprogramma er tot de
herfstvakantie een beetje anders
uitzien. Bepaalde vakken komen
tijdelijk te vervallen omdat daarvoor
het oefenen van het toneelstuk in de
plaats komt.
Groep 7 zal het toneelstuk op
dinsdagavond spelen. De
uitnodigingen zijn al aan de kinderen
meegegeven.
Op woensdag 7 oktober begint de
Kinderboekenweek. Van 13.30 - 14.30
zal er in de school een bazaar zijn,
waarvan de boekenmarkt een
onderdeel is. Wij zoeken trouwens nog
boeken en tijdschriften voor de
boekenmarkt. In de uitgedeelde brief
van vorige week heeft u al meer over
de bazaar en de 'goede doelen'
kunnen lezen.
Op donderdag 15 oktober houden we
in groep 7 een voorleeswedstrijd. De
winnaar verdient de 'eer' van de beste
voorlezer en een mooie oorkonde.
Verder zullen we regelmatig aandacht
besteden aan 'raar maar waar'
weetjes! De kinderen mogen thuis op
zoek gaan naar leuke berichten die
onder deze noemer vallen.
Op vrijdag 9 oktober komt de
schoolfotograaf!
Op vrijdag 16 oktober is er een
studiedag. De kinderen zijn die dag vrij.
Op donderdag 5 november is er een
gastles van Talentenkijker.
Voor informatie over toetsen verwijzen
we u graag naar ons huiswerkbord in
de groep. Wij raden u aan om de
agenda van uw kind regelmatig te
controleren en hem/haar er ook aan

Boekb
7oktober Ele
28 oktober D

te helpen herinneren de agenda te
gebruiken. Momenteel vullen we de
agenda's nog centraal in, maar
controleren we niet elke keer of
iedereen het er wel inzet.

Medezeggenschapsraad
Even voorstellen:

Boekbesprekingen:
Bilal op 6 oktober,
Max Smit op 13 oktober,
Feline op 27 oktober
Maren op 3 november
Spreekbeurten:
Ali op 9 oktober,
Lars op 29 oktober,
Maarit op 30 oktober
Yoran op 6 november
Liesbeth en Wendy

Groep 8
Groep 8 is inmiddels goed op dreef.
Na een aantal lesweken hebben we
nu een flink aantal toetsen uit de door
ons gevolgde methodes. Flink zweten
dus! Deze week is de
kinderboekenweek begonnen. Groep
8 staat woensdagavond 14 oktober op
het podium. Houd deze avond zeker
vrij want het wordt een leuk, geheel
door de kinderen zelf bedacht
toneelstuk.
Verder is groep 8 druk bezig met de
voorbereidingen van de eerste
Tandem Bazaar. U komt 7 oktober
tussen 13.30 en 14.30 toch ook even
kijken?
Sander

Ik ben Bianca Oosterbroek, moeder
van Naomi uit klas 2B, en Ruben en
Collin die nog te jong zijn voor de
basisschool. Vanaf het begin heb ik
het leuk gevonden om actief
betrokken te zijn bij De Tandem, via de
activiteitencommissie en de
fotocommissie vorig schooljaar. Dit jaar
zal ik als ouder gaan deelnemen aan
de GMR, hierin zijn van alle ROBIJN
scholen zowel een ouder als docent
vertegenwoordigd. Allerlei
beleidsvraagstukken, maar ook de
jaarlijkse begroting en het
formatieplan komen hier voorbij. Het
bestuur van de stichting ROBIJN geeft
input en als GMR kunnen wij hier onze
inbreng aan toevoegen, ik vind het
hierbij belangrijk dat de scholen
voldoende gehoord worden en ik
denk daar een bijdrage in te kunnen
leveren. Mochten er vragen zijn dan
hoor ik dat graag. Ook zal ik bij de
bekende activiteiten dit jaar ook
achter de camera nog steeds te
vinden zijn! We feliciteren hierbij
Bianca met haar nieuwe rol.

