SNELBINDER 05

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
Allereerst…
Wensen wij u en uw naasten al het
goede toe voor dit kalenderjaar en
daarna. We hopen dat wij in de
goede samenwerking ook dit
kalenderjaar weer succesvol laten
verlopen.
Ontwikkelingen
Eind van deze maand zullen we u de
mogelijkheid geven om deel te nemen
aan de evaluatie van de school. Dit
vindt digitaal plaats. Hiervoor ontvangt
u op papier de inloggegevens. De
resultaten van deze evaluatie
gebruiken wij voor het maken van
nieuwe plannen. Per gezin zullen
eenmaal de inloggegevens worden
verstrekt. Alvast dank voor uw
deelname!

SOEMO
Op De Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO
methode. 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 hoe
daaraan mee te helpen en wat er
wel/ niet van je verwacht wordt in
bepaalde situaties.
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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, tijdens de
overblijf, in de gymzaal maar ook thuis
of op de sportclub proberen zelf die
regel na te leven.
De regel van de maand januari is:
“Hulp vragen en geven is een heel
goed plan want daar leren we samen
van.”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
2016
Kerstboom weg, oliebollen op en de
vuurpijlen de lucht in ………….
Wij wensen iedereen een gezond en
gezellig 2016 toe.
Wij gaan er op school weer een
leerzaam en leuk jaar van maken.
In de komende weken van januari en
begin februari gaan we alle kleuters
screenen. Door deze screening krijgen
de groepsleerkrachten nog beter in
kaart wat ieder kind al kan en welke
leerstof nog meer nadruk nodig heeft
binnen de groep. In maart wordt U
uitgenodigd voor een 10 minuten
gesprek over de ontwikkeling van uw
kind op school.

Winter
Van sneeuw en ijs is nu geen sprake
maar natuurlijk hopen we er wel op.
Op school bespreken we de komende
weken het thema ‘Het hele jaar rond’.
Hierbij komt de cyclus van 4 seizoenen
in het jaar aan bod met nadruk op de
winter ( het ijs halen we nog maar
even uit de vriezer ). Maar ook de
dagen van de week, de maanden
van een jaar en de klok krijgen
aandacht. Verder zal er rondom dit
thema veel gespeeld, gezongen en
gewerkt worden en mogen de
kinderen plaatjes en spulletjes mee
nemen die bij dit thema passen.
Gymschoenen
En na zo’n 2 weken vakantie lijkt het
wel of alle kinderen gegroeid zijn. In de
winter komen we bijna dagelijks in de
speelzaal en daar hebben we
gymschoenen aan. Wij vragen u even
in de gaten te houden of de
gymschoenen van uw kind nog
passen. Want rennen, klimmen en
klauteren met beknelde tenen doet
best pijn !
Groep B
Katty (uit groep 4) zal de komende
maanden zo nu en dan een dag voor
de groep staan. Ingrid is die dagen vrij.
Afgelopen week was Katty er op
woensdag 6 januari en in de volgende
maand is zij er op woensdag 3 februari.
Groep C
In januari komt Sara erbij in groep C.
Wij hopen dat zij zich snel thuis zal
voelen in de groep en wensen haar
een fijne schooltijd toe op de Tandem.

Groep 3
De beste wensen
We zijn het goede jaar weer goed van
start gegaan. Het was voor veel
kinderen wel even wennen om

dinsdag weer vroeg hun bed uit te
komen.
Voor wie we nog niet gesproken
hebben, alsnog de beste wensen voor
2016!
Begintijd
We willen alle ouders verzoeken om de
klas te verlaten om 8.30, zodra de
tweede bel gaat. Het gebeurt nu vaak
dat ouders nog even blijven hangen of
na de tweede bel nog even snel een
kus komen brengen. Wij willen echt om
8.30 beginnen. Alvast bedankt!
Dagtaak
Deze maand gaan we beginnen met
een dagtaak. Op een takenkaart staat
welke taken de kinderen aan het
einde van de dag af moeten hebben.
Deze taken mogen ze die dag zelf
inplannen en dus zelf bepalen in welke
volgorde ze deze taken maken.
Schoolbieb
Vanaf woensdag gaan ook alle
kinderen van groep 3 naar de
schoolbieb om een boekje te lenen.
Iedere woensdag kunnen de kinderen
boeken ruilen in de bieb, dit stimuleert
het leesproces. Ook thuis blijft het
belangrijk om veel te lezen,
bijvoorbeeld 1 of 2 bladzijden voor het
slapen gaan.
Babynieuws
De meeste ouders hebben het
inmiddels al van hun zoon of dochter
gehoord.
Juf Annet heeft een baby in haar buik!
Juf Annet is op 19 juni uitgerekend.
Vrije dagen juf Annet
Doordat juf Annet voor de
kerstvakantie 5 dagen heeft gewerkt is
ze nu af en toe een dag vrij. Iedere
maand zal in de Snelbinder staan
wanneer juf Annet afwezig is, op deze
dagen wordt er voor vervanging
gezorgd.

Deze maand is juf Annet afwezig op:
vrijdag 15 januari
vrijdag 22 januari
maandag 25 januari
vrijdag 29 januari

Groep 4
Allereerst de beste wensen voor het
nieuwe jaar. Na een maand van
feesten en gezellige drukte zijn we
toch blij dat met januari de regelmaat
en de rust weer terug is.
Deze maand krijgen we 4
donderdagen een bezoek van
mensen van Cultuur Actief. Zij gaan
ons 4 keer een uur wat meer te weten
laten komen over Muziek. Superleuk!!
We willen jullie er ook aan herinneren
dat donderdag 4 februari de kinderen
voor de eerste keer gaan
schoolzwemmen. De gymles op de
vrijdag vervalt. U kunt zich al opgeven
om mee te lopen naar het zwembad.
Er hangt een lijst met data bij de deur.
Begeleiding van een ouder is wel
nodig. Zonder begeleiding mogen we
niet zwemmen (regel vanuit het
zwembad).
We vertrekken om 12.50 uur. De
kinderen zwemmen van 13.30 uur tot
14.15 uur. U kunt uw kind vanaf 14.30
uur ophalen in de hal van het
zwembad (niet in de kleedkamers). Als
uw kind naar een BSO gaat moet u zelf
regelingen treffen. Meer informatie
krijgt u in de loop van januari.
Femke en Katty

Na een fijne kerstvakantie zijn we weer
goed gestart.
In de maand januari zwemmen we
nog. Donderdag 7 en 14 januari
hebben we nog gewoon les. De
badjuf en badmeester gaat dan
bekijken welke kinderen er eventueel
af kunnen zwemmen. Ze geven de
kinderen die af mogen zwemmen een
briefje mee. Op deze manier wordt u
dus op de hoogte gebracht. Kinderen
die niet af kunnen zwemmen voor een
diploma, mogen wel zwemmen voor
een certificaat. Daar krijgt u dan ook
bericht over.
Het afzwemmen is op
donderdagmiddag 21 januari van
12.45 uur tot ongeveer 13.30 uur. U
bent natuurlijk allemaal van harte
welkom om te komen kijken! Na het
afzwemmen mogen de kinderen
direct mee naar huis. Kinderen die niet
worden opgehaald, lopen met de
leerkracht mee terug naar school.
De laatste les is donderdag 28 januari.
Dat wordt nog een hele gezellige
laatste les.
Vanaf donderdag 14 januari komt er
vier weken achter elkaar iemand van
11 uur tot 12 uur muziekles geven. Dit is
georganiseerd door kunst centraal.
De week van 18 januari maken we in
groep 5 de Cito toetsen van midden
groep 5.
Spreekbeurten:
12 januari
19 januari
26 januari
2 februari
Boekbesprekingen:
13 januari
20 januari
27 januari
3 februari

Groep 5
Allereerst iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar!

Groep 6

Sophia
Radj
Nora
Adam
Yassin
Chenaya
Leia
Wessel

Na een lekkere kerstvakantie gaan we
er maar weer eens als een speer
tegenaan. Naast de cito toetsen waar
we in week 3 mee beginnen gaat het
gewone werk gewoon door. De
andere toetsen staan in de agenda,
maar kijkt u voor alle zekerheid ook af
en toe op het rechterbord.
Behalve dit werk gaan we ons ook
weer van onze creatieve beste kant
laten zien. Welke ouder heeft zin om
op dinsdag of donderdag met
figuurzagen te helpen ? ( zaagjes
inzetten !)
De spreekbeurten zijn op
14/1 Matthew,
21/1 Victor,
28/1 Suzanne,
2/2
Hilmi.
Boekbesprekingen:
13/1 Max,
20/1 Dene,
27/1 Damian,
3/2
Nora.
Mailadressen van Wendy of Birgit staan
ook op het rechterbord. Graag de
PowerPoint twee dagen van te voren
doormailen zodat we kunnen kijken of
het technisch werkt.

In januari nemen we de CITO toetsen
af. Dit zijn landelijke toetsen die in elke
klas ieder jaar afgenomen worden. De
vakken rekenen, spelling en
begrijpend lezen komen aan de orde.
Woensdag 20 januari halen we de
natuur in de klas en krijgen we een
gastles over braakballen. Een les
waarbij theorie en praktijk samen
komen.
Maandag 1 februari brengen we een
bezoek aan het Fulcotheater voor een
voorstelling. We gaan daar op de fiets
heen dus alle kinderen moeten op de
fiets naar school komen. De
voorstelling duurt van 12.45 uur tot
14.00 uur. Wij zullen tussen 14.10 uur en
14.30 uur weer terug op school zijn. Dit
is dus wat later dan normaal.
Boekbespreking/spreekbeurt:
Maandag 11/1
BB Etienne
Dinsdag 12/1
BB Chelsea
Vrijdag 15/1
SB Sophie
Maandag 18/1
BB Mila
Dinsdag 19/1
BB Marc
Vrijdag 22/1
BB Yazid
Dinsdag 26/1
BB Ali
Vrijdag 29/1
BB Max Sch
Dinsdag 2/2
BB Kirstin
Vrijdag 5/2
SB Max Sm

Met vriendelijke groet, Birgit en Wendy
Liesbeth en Wendy

Groep 7
Allereerst natuurlijk voor iedereen de
beste wensen voor 2016.
De kinderen zijn deze week gestart
met een gezellige nieuwjaarsborrel
(siroop) in de klas waarbij ze even
konden kletsen over de vakantie. Ze
hebben van hun mooiste
vakantiemoment een tekening
gemaakt en die hangen op het
prikbord in de klas. We noemen dit ons
fotomomentje van de vakantie. Kom
gerust even kijken in de klas!

Groep 8
We wensen alle kinderen en ouders /
verzorgers uiteraard een gelukkig en
gezond 2016.
De eerste maand van het jaar is direct
druk en spannend. Vrijdag 8 januari
gaan we op bezoek bij het Cals
college Nieuwegein, donderdag 14
januari gaan we naar de open
lesmiddag op het Cals college
IJsselstein. Vergeet deze dagen je fiets

niet! Dinsdag 12 januari is meester
Sander een dagje afwezig, er zal dan
iemand anders voor de klas staan.
Maandag 25 januari tot en met
woensdag 27 januari maken we de
proef-CITO. Vrijdag 29 januari hebben
we een circusproject bij het Oosterlicht
college.
Veel middelbare scholen hebben in
januari open dagen of -avonden.
Vergeet deze niet te bezoeken! We
adviseren altijd om meerdere scholen
te bezoeken. Data van de open
dagen of –avonden zijn te vinden in
de reeds meegegeven informatie of
via de website van de middelbare
scholen.
Sander

