SNELBINDER 06

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
Toetsen en testen
In het onderwijs van Nederland wordt
relatief gezien veel getoetst. Het
systeem van Cito is hiervoor veruit het
meest gebruikte instrument. In de
periode vinden deze toetsen weer
plaats. De Tandem gebruikt deze
toetsen als middel om niveaubepaling
en ontwikkeling van de leerlingen
gestructureerd in kaart te brengen.
Ouderenquête
Deelname aan de enquête is nog een
week mogelijk. Per gezin zijn de
inloggegevens verstrekt. We hopen op
een representatieve deelname zodat
wij de uitkomsten kunnen gebruiken in
te ontwikkelen beleid. Alvast dank
voor uw deelname.
Parkeren
De school heeft geen invloed op de
inrichting van de openbare ruimte. De
parkeervoorzieningen zijn beperkt. De
quote: “Wie de wind niet kan draaien,
moet zijn zeilen bijzetten” past bij de
situatie. We doen dus een beroep op
de bezoekers van onze school. Met
elkaar zorgen we voor een veilige
omgeving.
Wachtlijst
Inmiddels is onze school zover dat de
invoering van een wachtlijst gaat
worden besproken binnen de MR.
Indien ingevoerd, zal de procedure op
de website worden vermeld.
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Tandemfestival!
Vrijdag 19 februari is het
Tandemfestival. Het thema dit jaar is
‘Bling, Bling…’ Alle kinderen mogen
deze dag verkleed naar school komen. De
kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te
nemen, maar wel een lunch. Mocht uw
kind last hebben van een allergie, neem
dan even contact op met de desbetreffende
leerkracht.
Binnenkort krijgen de kinderen een
uitnodiging mee naar huis. We maken er
een spetterend ‘bling, bling’ feest van!

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.
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 februari is :
Heb je pesten in de gaten ? Dan is het
goed om er op school en thuis over te
praten.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema
Het thema het hele jaar rond
hebben we afgesloten en we zijn
begonnen met Gezondheid. Wat is
gezond en ongezond eten? Wat
moet je doen als je ziek bent? En
we zullen het hebben over
bewegen. Wat vind je wel en niet
leuk om te doen? De kinderen
mogen weer spullen meenemen
voor op de thematafel.
Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen waren
een groot succes! We hebben
verschillende boeken besproken en
naar elkaars lievelingsboek
geluisterd. Kinderen uit hogere
groepen, de papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s hebben ons
prachtig voorgelezen. Waarvoor
dank! De kinderen vonden het erg
leuk.
Nieuwe leerlingen
In groep C zijn Isra, Jabir, Rivaelia
en Akram ingestroomd. Welkom!
Voorstelling
Op 16 februari gaan de kleuters
naar een voorstelling van Kunst
Centraal: Eendagsvlieg.
Eendagsvlieg zoekt het allerleukste.
Eerst vraagt ze het aan de andere

dieren. Die weten het wel. De een
vindt taarten bakken super. De
ander wordt blij van zwemmen in
de zee en weer een ander van in
bomen klimmen. Eendagsvlieg
volgt alle adviezen op: brieven
schrijven, op wereldreis gaan. Maar
het allerleukste, dat zit er voor haar
nog niet bij. Wie, o wie, heeft er
een gouden tip? We lopen naar de
Fatimaschool waar de voorstelling
is. Groep C is op tijd terug, groep A
en B mogen om 14.00 uur bij de
Fatimaschool opgehaald worden.
Als uw kind op deze dag naar de
BSO gaat neemt u dan zelf even
contact met hen op. Geeft u even
bij de desbetreffende leerkracht
aan hoe u het geregeld heeft?
Tandemfestival
Vrijdag 19 februari is het weer
zover, het Tandemfestival! Zie het
algemene stuk voor meer
informatie.
Groep 3
Kern 6 afgesloten
Wauw! Wat gaat groep 3 snel, we
zitten alweer op de helft. Kern 6 van
Veilig Leren Lezen hebben we
afgesloten. Dit is erg bijzonder, want dit
betekent dat we alle letters
aangeboden hebben gekregen! Nu
gaan we letterclusters leren zoals de
sch, ng en nk.
Het is belangrijk dat de kinderen niet
meer hakken en plakken, maar dat ze
woordjes in een keer lezen en dat dit
steeds vlotter gaat. Veel oefenen in
boekjes van de bibliotheek is hierbij erg
belangrijk. De meeste kinderen lezen
op niveau M3 of E3. Wilt u weten op
welk niveau uw kind zit, kom dan even
langs voor een afspraak.

We zijn nu gestart met het kern 7. Deze
kern gaat over piraten! Wanneer de
kinderen thuis iets hebben liggen van
het thema, dan mag dit komende
week mee naar school genomen
worden.
Tandemfestival
Vrijdag 19 februari is het weer zo ver,
het Tandemfestival!
Deze dag mogen alle kinderen
verkleed op school komen en zullen
we optreden voor de podiumparels.
De uitnodiging voor het festival
ontvangt u nog.
Het belooft weer een leuke en
gezellige dag te worden.
Takenplanner
We zijn vorige week begonnen met
een takenplanner. Dit was best even
wennen en zeker in het begin best
lastig. Gelukkig hebben de kinderen
het steeds beter door en geven de
kinderen zelf aan het prettig te vinden
om met de takenplanner te werken.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de
takenplanner? Vraag uw zoon of
dochter eens of ze de planner willen
laten zien en uit kunnen leggen.
Juf Diana
Inmiddels hebben alle kinderen en
veel ouders kennis gemaakt met juf
Diana. Zij vervangt juf Annet op de
dagen dat juf Annet vrij is.
Komende maand(en) is juf Diana er
op:
Vrijdag 12 februari
Maandag 15 februari
Vrijdag 4 maart

Groep 4
Muzieklessen in de klas
De afgelopen 4 weken hebben de
kinderen kennisgemaakt met 4
verschillende instrumenten. De
blokfluit, piano, drum en dwarsfluit. De

kinderen hebben enthousiast
meegedaan.
Sporttoernooi
Op maandag 15 februari organiseren
de gymstagiaires Maaike Elders en
Romy Hartog een sporttoernooi. De
kinderen gaan die dag samen met
groep 3 naar de gym en zullen een
leuke, sportieve achtkamp gaan
doen.
Tandemfestival
Op vrijdag 19 februari is het
Tandemfestival. Het thema dit jaar is
Bling, bling, De kinderen mogen deze
dag verkleed naar school komen. Een
10-uurtje krijgen de kinderen van
school. De lunch moeten de kinderen
zelf meenemen. Om 14.00uur zijn de
kinderen vrij en hebben ze heerlijk een
week voorjaarsvakantie.
Zwemles
We zijn gestart met de zwemlessen.
Denken jullie aan het invullen van het
meelooprooster.
Alvast bedankt.
Katty en Femke

Groep 5
Gymmen op vrijdag
Donderdag 28 januari was alweer de
laatste zwemles voor groep 5. Vanaf
vrijdag 5 februari gaan we weer naar
de IJsselhal voor de gymles. Dus vanaf
5 februari op vrijdag de gymspullen
mee naar school.
Op tijd komen
De laatste weken komt het regelmatig
voor dat er kinderen te laat op school
komen. Dit is vervelend voor de groep
en ook voor uw kind. Om half negen
begint de les. Wilt u hier op toezien dat
uw kind op tijd van huis gaat ?

Tandemfestival
Vrijdag 19 februari vieren we weer het
jaarlijkse Tandemfestival. Het thema dit
jaar is Bling –Bling.
De kinderen is groep 5 mogen ook
mee doen met de Podiumparel. Dit is
een optreden per groep (In de
onderbouw wordt er meestal een
klassikaal optreden bedacht door de
leerkracht samen met de kinderen.)
Vanaf groep 5 mogen ze alleen of met
een groepje zich aanmelden bij de juf.
De kinderen bedenken dus zelf een
optreden. Het voorbereiden en het
oefenen regelen ze zelf. Misschien kunt
u ze een beetje helpen als dat nodig
is. In de klas worden er vrijdag 12
februari voorrondes gehouden. Er
wordt een optreden uitgekozen. Alle
kinderen mogen stemmen wie er dan
op het Tandem-festival op het podium
mag. Natuurlijk is het ook superleuk als
de kinderen zelf een instrument
bespelen of zelf iets bedenken ipv te
playbacken.

Onder elkaar rekenen gaat ons al zeer
goed af. Volgende week gaan we
beginnen met breuken...spannend!
Verder zijn we hard aan het werk aan
onze doelen: achterin de klas hangen
ze op het prikbord. Daar hangen ook
de tips over welke boeken een MUST
zijn om te lezen! Voor iedereen wat te
kiezen in de bieb!
Dinsdag 16 /2 houden we audities voor
de podiumparels. We hebben vrijdag
19/2 het Tandemfestival en daarna
lekker vakantie. Op maandag 29 /2
beginnen we dan weer. Vrijdag 4/3
komt het tweede rapport mee.

Vanaf 20 februari zijn de kinderen een
weekje vrij.

Met vriendelijke groet, Wendy en Birgit

Boekbesprekingen
3 feb.
Wessel
10 feb
Eveline
17 feb. Souhail
2 maart Eline
Spreekbeurten
2 feb.
Adam
9 feb.
Duncan
16 feb. Sam
1 maart Niek

Groep 6
En dan ineens is het alweer
februari...we zijn superdruk met het
leren over de persoonsvorm;
tegenwoordige maar ook verleden
tijd! Pittig.

Boekbesprekingen :
10 feb
Layla
17 feb
Daniek
2 maart
Joost
Spreekbeurten :
11 feb
Amy
18 feb
Anzal
3 maart
Silas

Groep 7
Op 27 januari zijn de nationale
voorleesdagen begonnen. In groep 7
houden we daarom op 4 februari een
voorleeswedstrijd.
Voor de podiumparels houden we de
voorronde in groep 7 op 11 februari.
We stemmen dan wie groep 7 op het
grote podium zal vertegenwoordigen.
Het Tandemfestival is op vrijdag 19
februari. U zult hierover nog meer
informatie ontvangen.
We krijgen regelmatig bericht van
Yoran uit NZ. Leuk om te lezen wat hij
daar allemaal meemaakt. Binnenkort
sturen we met de klas een bericht
terug!

Afgelopen maandag 1 februari
hebben we met groep 7 het theater
bezocht. We waren zeer verrast en
hebben genoten van de opera "de
vier musketiers".
Het thema "de Romeinen" staat nog
steeds centraal in groep 7. De
kinderen zijn druk bezig met het
werkstuk dat na de voorjaarsvakantie
gepresenteerd zal gaan worden.
De Cito-toetsen zitten er weer op.
Helaas blijven we in groep 7 druk met
het maken van toetsen... Vergeet u
ook niet om uw kind te helpen
herinneren het huiswerkboekje op
woensdag mee te nemen?
Ook zijn we in alle groepen bezig met
het traject 'visible learning': het leren
zichtbaar maken van leren. U zult
binnenkort posters en andere
verwerkingsopdrachten zien in ons
lokaal. Vraagt u ook gerust eens aan
uw kind waar we het dan over hebben
en waarom het zo belangrijk is.
Tot slot het overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
BB Maarit 9/2,
BB Jip 16/2,
BB Dominique 1/3
SB Romeijn 12/2,
SB Maren 4/3

Groep 8
Februari is een korte maar belangrijke
maand voor groep 8. Maandag 8 en
dinsdag 9 februari zijn de
adviesgesprekken. De kinderen
kunnen met dit advies samen met hun
ouders een school van voorkeur
uitkiezen. Vrijdag 12 februari houden
we een (interne) voorronde voor de
JKC (Junior Kook Chef) 2016, waar wij
als Tandem aan meedoen. We zijn
benieuwd welk team een smakelijke,

maar ook gezonde wrap kan
verzorgen. Maandag 15 februari krijgen
we van JKC een workshop. Woensdag
17 februari gaan we naar het stadje
voor het thema `Dit herdenken wij`.
We worden om 10 uur verwacht bij het
oude stadhuis voor een rondleiding.
We zijn rond 11 uur weer terug. Als er
ouders zijn die willen meelopen mag u
zich melden bij Sander. 19 februari
moet de “toestemmingsverklaring
digitale aanmelding” ondertekend zijn
ingeleverd. Vrijdag 19 februari viert de
school het Tandemfestival. De
kinderen mogen verkleed naar school
komen.

