SNELBINDER 04

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)
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Schoolleiding algemeen

SOEMO

Heerlijk avondje…
Vandaag hebben wij Sint, begeleid
door 2 Pieten mogen ontvangen. Het
was weer een fantastisch bezoek. Met
speciaal vervoer heeft de Sint onze
school toch weten te bereiken! We
danken de commissie, de brandweer
en hulpouders voor de
voorbereidingen en wensen iedereen
een goed Sinterklaasweekend toe!

Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO. Dit
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 hoe
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 allemaal
weten waar het om gaat 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. Via de
Snelbinder stellen we u op de hoogte
van de regel van de maand zodat u er
thuis ook op in kan haken.

Parkeren kun je leren
Wij verwachten dat een ieder
bijdraagt aan een overzichtelijke en
veilige omgeving. De parkeerdruk ligt
hoog. Omwonenden hebben tevens
last van het parkeergedrag van enkele
bezoekers van De Tandem. We
verzoeken u nogmaals om de
algemene verkeersregels in acht te
nemen. Dit in het belang van de
veiligheid van uw en onze kinderen.
Inschrijven broertjes/ zusjes
“Al zijn ze nog zo klein, u moet weten
dat ze welkom zijn!”.
Gezien de toename van het aantal
aanmeldingen verzoeken wij u om uw
zoon/dochter die nog niet naar school
gaat tijdig in te schrijven. Inmiddels
hebben wij de het moment van
inschrijven moeten verlagen naar
1jaar. Zo hopen wij teleurstellingen in
de toekomst te voorkomen.

De regel van de maand december is:
“Praten op de juiste toon vinden wij
hier heel gewoon.”

Kerstgroep
Ook dit jaar vieren we kerst op de
Tandem. We willen hierbij aandacht
besteden aan een goed doel. We

hebben we gekozen voor stichting
Roemeense kinderhulp.
In Roemenië willen we het kindertehuis
Tinkerbell steunen door middel van
schrijf- en schoolmaterialen.
Vanaf 8 december staan er in de
grote hal dozen klaar om de spullen in
te doen.
Er is grote behoefte aan:
- Knutselmateriaal, scharen, lijm,
plaksel
- Gekleurd en wit papier,
vouwblaadjes
- Stiften, (kleur)potloden, pennen
- (vinger-)/(water-)verf en verfkwasten
- Klei
- Schriften
- Kantoorartikelen
- Puntenslijpers
- Passers, Linialen
- Gummetjes etc….
Maar ook educatief bouwspeelgoed
zoals Knexx en Lego zijn zeer welkom.
In de groepen zullen de leerkrachten
dit ook bespreken. We hopen op uw
steun.
De uitnodiging voor het kerstfeest op
school krijgen de kinderen 8 december
mee naar huis. Houdt u er rekening
mee, dat alle kinderen donderdag 17
december vanaf 12 uur vrij zijn. Ze
worden om 17.15 uur weer op school
verwacht voor het kerstdiner. Zoals
gebruikelijk brengt ieder kind iets
lekkers mee voor het diner. In de
onderbouw hangen lijsten waar u op
in kunt tekenen. In de bovenbouw
bespreken de leerkrachten dit met de
kinderen.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Sinterklaas.
Op het moment dat deze snelbinder
wordt gemaakt is heeft de Sint zijn
verjaardag nog niet op school
gevierd. De kinderen zijn erg druk met
het verzinnen van de
vervoersmiddelen, waarmee

Sinterklaas naar de Tandem kan
komen We zijn dan ook erg benieuwd.
We leren nieuwe woorden, liedjes,
versjes , letters, tellen met pepernoten,
spelletjes en nog veel meer. De
rommelpieten zijn geweest, de schoen
is gezet en twee pieten kwamen tot
grote hilariteit in een bakfiets, in de
hoop dat het voor de Sint een goed
vervoersmiddel zou zijn. In veel
groepen zijn pepernoten gebakken.
Al met al veel drukte, maar vooral heel
veel plezier in deze supergezellige
Sinterklaastijd.
We wensen u allemaal alvast een heel
fijn Sinterklaasweekend.
Speelgoeddag
De kinderen willen altijd heel graag iets
van het gekregen speelgoed laten
zien.
Maandag 7 december mogen alle
kleuters iets meebrengen, waar ze
deze dag heerlijk mee mogen spelen.
We verzoeken u wel vriendelijk iets
mee te geven dat niet zo snel stuk
gaat en ook niet uit al te kleine
onderdelen bestaat. Uiteraard letten
we er goed op dat het weer heel
mee terug gaat, maar we zijn hier niet
voor aansprakelijk.
Gymschoenen.
Wat groeien kleuters hard. Wilt u a.u.b.
de maat van de gymschoenen weer
controleren?
Extra ondergoed en kleding.
Kleuters hebben vooral in deze
spannende tijden nog weleens een
ongelukje. We verschonen de
kinderen, maar krijgen de kleding
helaas niet altijd terug. Wilt u proberen
hieraan te denken.
Misschien zijn er ook wel ouders die
voor ons extra sokken, broeken
ondergoed hebben? Bij voorbaat
dank. Als u weet dat uw kind
regelmatig een ongelukje heeft kunt u
standaard verschoning meegeven in
zijn/haar rugtas.

Plastic tassen.
Wie heeft voor ons plastic tassen? We
proberen de werkjes mee naar huis te
geven in een tas. Voor de Kerst vragen
we alle ouders alvast een tas mee te
geven, voorzien van de naam van uw
kind.
Dinsdag 8 december starten we met
het thema Kerst.
Binnenkort ontvangt u meer informatie
over het vieren van het sfeervolle
kerstfeest op onze school.

Groep 3
Sinterklaas
Wauw, wat was het weer een mooi
feest! Al een tijdje waren de pieten
druk met het verzinnen van een mooi
vervoermiddel voor de Sint. En.. het is
gelukt! Wat bijzonder dat de Sint met
een brandweerauto naar school
kwam. Ook in de klas was het een
gezellig feest, met lekkers, gezellige
muziek en een leuk circuit samen met
groep 4.
Maandag 7 december mogen de
kinderen speelgoed mee naar school
nemen. Let er wel op dat het
speelgoed geen kleine onderdelen
bevat of snel stuk gaat. De school is
hier niet aansprakelijk voor.
Stagiaire Lizzy
Misschien heeft u het al gehoord, Lizzy
loopt een aantal dagen stage in
groep 3. Ze komt een aantal
opdrachten uitvoeren voor haar
opleiding en u kunt haar de komende
twee weken nog tegen komen.
Afgelopen dinsdag heeft ze een hele
leuke les gegeven over zintuigen. De
kinderen hebben hier vervolgens ook
echte proefjes en opdrachtjes mee
gedaan. Proeven met een blinddoek,
ruiken bij een geurenmemorie, voelen
in een voeldoos, goed kijken bij een

leuke opdracht en op zoek naar een
tikkende kookwekker door goed te
luisteren.
Kerst
De Sint is het land nog niet uit of de
kerst staat alweer voor de deur, een
gezellige periode op school.
Donderdag 17 december hebben we
’s avonds het kerstdiner op school. Het
programma van deze dag volgt nog
via een uitnodiging. De kinderen zijn
zowel donderdag 17 december als
vrijdag 18 december om 12 uur uit.
Een voor daarna natuurlijk alvast fijne
feestdagen en een prettige vakantie
gewenst. En ook in de vakantie, lekker
blijven lezen!

Groep 4
Sinterklaas op de Tandem
Wat hebben we een gezellig
Sinterklaasfeest gehad. En wat
kwamen Sint en zijn pieten met een
gaaf vervoermiddel aan. Veel plezier
met pakjesavond thuis.
Kerstfeest
Op 17 december vieren we Kerst op
school. De kinderen gaan deze dag
tot 12 uur naar school. ’s Middags
hebben ze even vrij om bij te komen
en zich op te laden voor een gezellig
kerstdiner op school. Het is de
bedoeling dat iedereen weer wat
lekkers maakt. Verdere informatie volgt
nog via de uitnodiging.
Op 18 december gaan de kinderen
ook tot 12 uur naar school. Daarna
begint te kerstvakantie.
Studiedag
Op maandag 4 januari hebben de
kinderen een extra vrije dag. Dit in
verband met een studiedag voor de
leerkrachten.
Hele fijne kerstdagen en vast een
goed en gezond 2015.

Katty en Femke

Groep 5
De Sint is nog maar net vertrokken of
de kerst staat alweer voor de deur.
Nog maar
een paar weken te gaan en dan is het
al weer vakantie.
Kerstfeest
Donderdag 17 december vieren we
kerst op school. In de ochtend is er in
elke groep een activiteit.
De kinderen lopen rond en kunnen
met een circuit kaart de activiteiten
bezoeken. Om 12.00 uur gaan alle
kinderen naar huis. Om 17.15 is de
school weer open voor het
avondprogramma.
De officiële uitnodiging hiervoor volgt
nog. Ook dit jaar is het weer de
bedoeling dat iedereen zelf iets lekkers
meeneemt voor ons kerstdiner . De
kinderen kunnen bij ons aangeven wat
ze graag mee willen nemen. Wij
bekijken of het niet te veel wordt en
bespreken met de kinderen de
aantallen. De gerechten komen op
de deur te hangen zodat we kunnen
zien wat we allemaal gaan maken.
Kerstvakantie
Vrijdag 18 december ruimen we alles
op en maken we het lokaal klaar voor
de vakantie. We maken er nog een
gezellige ochtend van. Om 12.00 uur
begint dan de kerstvakantie.
Tafels
Fijn dat de kinderen thuis zo goed
oefenen met de tafels. We zien echt
vooruitgang. We hebben de tafels tot
en met tien nu allemaal aangeboden
in de les. Dus lekker doorgaan met
oefenen. We gaan op school ook
extra oefenen op tempo.
Boekbesprekingen en Spreekbeurten

Spreekbeurten
15 dec. Othmam
5 jan. Julian
12 jan. Sophia
Boekbesprekingen
16 dec. Anoushka
6 jan. Tygo
13 jan. Yassin
Vera en Judith

Groep 6
December is als vanouds weer een
maand vol spannende en gezellige
activiteiten. Toch proberen we ons
nog een beetje op het werk te
concentreren en op een enkel toetsje.
Hopelijk staan deze in de agenda
genoteerd. Kijkt u anders even op het
rechter whiteboard in de klas.
Boekbesprekingen staan gepland op
9/12 : Eduard
16/12 : Katja
6/1: Michael
De spreekbeurten zijn op
10/12: Pien
7/1: Jowairiyah.
Donderdag 17 december vieren we
Kerst op school. ’s Morgens en ’s
avonds zijn er activiteiten. In de
middag zijn de kinderen vrij. U krijgt
volgende week meer informatie
hierover.
Op vrijdag 18 december zijn we al om
12 uur uit : de kerstvakantie begint
dan. Deze duurt tot en met maandag 4
januari. Deze maandag hebben de
leerkrachten een studiedag.
Fijne feestdagen en vast de beste
wensen voor 2016 !
Met vriendelijke groet, Wendy en Birgit

Groep 7
We hebben een korte maar drukke
maand vol feestelijkheden voor de
boeg!
De afgelopen weken hebben we veel
activiteiten gedaan die te maken
hebben met Sinterklaas. Maar ook
hebben we hard gewerkt.
Sinds kort krijgen de kinderen van
groep 7 een huiswerkboekje mee naar
huis. Het is de bedoeling dat de
kinderen wekelijks een werkblad
maken uit het boekje en uiterlijk
woensdag inleveren. Dit werk wordt in
de klas besproken.
Op het huiswerkbord in groep 7 staat
altijd vermeld wat het huiswerk voor de
komende weken is. De kinderen
worden herinnerd aan het vermelden
ervan in hun agenda. Ook hebben de
kinderen naar aanleiding van hun
rapport opgeschreven waaraan zij de
komende periode zullen gaan werken.
Deze doelenkaart is opgeborgen in
het takenplannermapje. Vraagt u er
maar eens naar.
De komende weken zullen vooral
feestelijk worden doorgebracht, maar
er zal ook worden 'gewerkt' onder het
sfeervolle licht van de kerstboom!
Op donderdag 17 december vieren
we het kerstfeest op de Tandem. Voor
de details en tijden van deze dag wil ik
u graag verwijzen naar de uitnodiging
die volgende week zal worden
uitgedeeld.
De laatste dag voor de vakantie zijn
de kinderen om 12.00 vrij. De ochtend
zullen we gebruiken om op te ruimen
en verder maken we er een gezellige
ochtend van.
Na de kerstvakantie zullen we
beginnen met het project Romeinen.
De kinderen krijgen niet alleen les over
de Romeinen, maar zullen ook zelf op
onderzoek uitgaan. Hiervoor is het

belangrijk dat de kinderen op
woensdag 6 januari informatieboeken
over Romeinen meenemen. U kunt er
meerdere vinden in de bibliotheek.
Ook het uitprinten van informatie van
internet (op het niveau van de
kinderen) is toegestaan. Zonder
informatie, zal het lastig worden om de
opdrachten uit te kunnen voeren.
Op maandag 4 januari hebben de
leerkrachten studiedag. De kinderen
zijn deze dag vrij.
Wij willen alle leerlingen bedanken
voor een gezellig begin van het
schooljaar en kijken uit naar het
nieuwe jaar. Iedereen alvast een fijne
vakantie gewenst!
Tot slot het overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten
(PowerPoint graag vooraf mailen; zie
huiswerkbord voor de adressen):
BB:
8/12 Ismaya,
15/12 Mila
5/1
Yoran
SB:
11/12 Bilal,
8/1
Noor

Groep 8
Donderdag 3 december krijgen we
bezoek van twee oud-leerlingen die
op het Anna Van Rijn zitten. Zij komen
ons wat meer vertellen over de
middelbare school. Woensdag 9
december gaan we op bezoek bij het
Anna van Rijn. Dinsdag 15 december
krijgen we een gastles van
Vluchtelingenwerk. Donderdag 17
december vieren we het kerstfeest. In
de ochtend zijn er verschillende leuke
activiteiten doorheen de hele school.
De kinderen zijn om 12 uur vrij. `s
Avonds vieren we samen het
kerstfeest. Vrijdag 18 december zijn de
kinderen om 12 uur vrij en kunnen we

allemaal genieten van een
welverdiende kerstvakantie.
In het nieuwe jaar gaan we ook
verschillende middelbare scholen
bezoeken. 8 januari gaan we op
bezoek bij het Cals Nieuwegein en
dinsdag 12 of donderdag 14 januari
gaan we op bezoek bij het Cals
IJsselstein.
Sander

