SNELBINDER 08

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
Formatie en groepsbezetting
Onze school valt onder Stichting
Robijn. Vanuit de door de overheid
toegekende middelen kan de stichting
keuzes maken voor alle scholen. Op
het moment is de stichting zich aan
het buigen over de mogelijkheden per
school. Wanneer de mogelijkheden
voor De Tandem bekend zijn gemaakt,
kunnen wij op schoolniveau verder
nadenken over de inzet van collega’s.
Op het moment lukt het de
vakbonden en andere belangrijke
organen niet om een nieuwe
collectieve arbeidsovereenkomst af te
sluiten. De onderhandelingen zijn
mislukt. Dit is van invloed op de keuzes
die het bestuur van Stichting Robijn
moet maken. De Tandem wacht de
ontwikkelingen af.
Leerkracht voor groep 3
We kunnen er letterlijk bijna niet meer
omheen. Juffrouw Annet is in blijde
verwachting. De bevalling nadert.
Juffrouw Annet zal eind deze maand
met verlof gaan. We zijn blij om te
melden dat we in gesprek zijn met een
kandidaat die juffrouw Annet kan
overnemen. We verwachten u
spoedig te kunnen informeren.
Afscheid nemen in de onderbouw
De school is gebonden aan de
wettelijke onderwijstijd. Op het
moment lijkt deze in de knel te komen
doordat de groepen 1t/m4 te laat
kunnen starten doordat bij het luiden
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van de tweede bel nog ouders in de
klas zijn. We verzoeken u vriendelijk
doch dringend mee te werken door
voor het luiden van de tweede bel het
lokaal te verlaten zodat de
leerkrachten tijdig de lessen kunnen
starten. Alvast dank voor uw
medewerking.
Werkweek en Projectweek
De voorbereidingen zijn in volle gang.
In mei zullen onze leerlingen van
groepen 7&8 afreizen naar hun
kamplocatie. Groepen 5&6 hebben in
deze week de Projectweek. Informatie
hierover volgt. Ieder jaar weer een
succes en er worden herinneringen
opgebouwd voor het leven!

MR
De vergaderingen van de MR zijn over
het algemeen openbaar. Wilt u een
vergadering bijwonen dan kunt u
contact leggen met de heer
Kempees.

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 april is:
Samen werken en samen spelen =
samen leren en samen delen !

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Zingen met elkaar.
Eens in de paar weken zingen we,
gezellig met alle kleuters bij elkaar, in
de speelzaal. Daarbij worden we
muzikaal begeleid door Gerard, ouder
van Berend en Lucie. Super gezellig. Er
komen oude en nieuwe liedjes voorbij
en natuurlijk wordt er ook gedanst.
Bosbezoek
In de maand april is het plan om met
iedere kleutergroep een bezoek te
brengen aan het IJsselbos aan de
Noord IJsseldijk. Deze buiten les wordt
georganiseerd door Buitenwijs die
kinderen actief met het buiten in
aanraking brengt, zodat zij wijs
omgaan met hun leeromgeving.
Natuurlijk zijn er voor in de klas
introductielessen die de kinderen
voorbereiden op hun bezoek aan het
IJsselbos.
Alle groepen zoeken ouders die op
deze dagen met de auto kinderen

naar het bos kunnen rijden en tevens
willen begeleiden in het bos. Bij elkaar
zal het ongeveer 1 ½ uur in beslag
nemen. Mocht u een stoel verhoging (
voorzien van naam ) hebben dan
lenen wij die graag op de dag van het
bos bezoek.
Intekenlijsten hangen op de deur bij
de groepen.
Groep B gaat komende week dus wij
hopen dat er genoeg ouders zijn die
dan willen/ kunnen rijden !
De planning ziet er als volgt uit:
Woensdag 6 april groep B
Woensdag 12 april groep A
Woensdag 19 april groep C.
Het is verstandig uw kind stevige
kleding en schoenen of laarzen aan te
doen die vies mogen worden.
Het wordt vast een gezellige en
leerzaam uitstapje.
Welkom op de Tandem
In de maand april mogen Huda, Lars,
Riad, Benjamin en Amber naar school.
Hartelijk welkom in groep C, de klas
van juf Bibi. Wij wensen jullie een hele
leuke schooltijd toe.

Groep 3
Spreekbeurten
Een aantal kinderen heeft al een
spreekbeurt gehouden in de klas. Wij
vinden het ontzettend knap en stoer!
De spreekbeurt is bedoeld voor
kinderen die het leuk vinden, het is dus
geen verplichting.
Proefjes en apparaten
De kinderen zijn er maar druk mee.
Zodra ze hun taken af hebben mogen
de kinderen een proefje doen of een
apparaat uit elkaar halen. Helaas kan
dit niet door iedereen tegelijk, dus
sommige kinderen zullen nog even
moeten wachten tot ze aan de beurt
zijn.

Mocht u thuis nog apparaten hebben
waar u niets meer mee doet of die stuk
zijn en uit elkaar mogen? In groep 3
worden wij hier erg blij van en zo wordt
de kans steeds groter dat iedereen iets
uit elkaar kan halen.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de
Koningsspelen plaats. Wij doen hier
met onze school ook aan mee. Het
wordt een sportieve dag met allemaal
leuke spelletjes. Deze dag gaan we
met groep 3 niet naar de gymzaal.
Koningsdag
Woensdag 27 april is het Koningsdag.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Donderdag en vrijdag zijn wel gewone
schooldagen.
Laatste dag juf Annet
De buik van juf Annet wordt steeds
dikker, het baby’tje is hard aan het
groeien en het verlof komt in zicht.
Donderdag 28 april zal juf Annet voor
de laatste dag in groep 3 zijn. Zodra er
meer bekend is over de vervanging
ontvangt u hier informatie over.
Vakantie
Van 2 mei tot en met 8 mei is het
meivakantie. Het is nog vroeg, maar
we wensen iedereen toch vast een
fijne en zonnige week toe!
Juf Annet, juf Lizzy, juf Cathy en juf
Diana

Groep 4
Buitenles
Op donderdag 21 april hebben we
van 12.30uur tot 13.45uur een buitenles
in het IJsselsteinse bos. We zijn op zoek
naar 5 ouders die ons daar naar toe
kunnen brengen en kunnen helpen
tijdens de activiteiten.

Koningsspelen
De koningsspelen zijn dit jaar op 22
april. De kinderen zullen die dag
starten met een ontbijt op school.
Daarna zullen we met de bovenbouw
naar de hockeyvelden gaan voor een
sportieve dag. Verdere informatie
volgt later.
Katty vrij
Maandag 25 en dinsdag 26 april heeft
Katty vrij. Femke zal deze dagen voor
de groep staan.
Schoolvoetbal
Er zijn al een aantal vragen gekomen
over het schoolvoetbaltoernooi. Voor
groep 4 staat het gepland op
woensdag 18 mei. Verder hebben we
nog geen informatie. Wel is het
belangrijk om te weten dat de
kinderen altijd onder toezicht moeten
zijn van een ouder. De leerkrachten
zijn wel even aanwezig, maar niet de
hele middag. Ook willen we vragen of
1 van de ouders die dag de coach wil
zijn. Deze coach regelt de opstellingen
en houdt de tijd in de gaten wanneer
er gespeeld moet worden. Let op de
coach is niet verantwoordelijk voor alle
kinderen.
Boekbesprekingen
4 april
Ruben
8 april
Taha
11 april
Rania
15 april
Jed
18 april
Emilie
25 april
Loek
28 april
Isobella
Katty en Femke

Groep 5
Het is alweer april en we kunnen weer
lekker buiten spelen. Het jaar gaat snel
en het tweede rapport is alweer
besproken met de kinderen en met de

ouders. Wij vonden het fijn om ieder
van u weer gesproken te hebben
tijdens de tien minuten gesprekjes.
Na de meivakantie krijgen we een
nieuwe leerling in groep 5. Ze heet
Julia. In april komt ze een keer een
dagje wennen.
Wij wensen Julia veel plezier bij ons op
de Tandem.
In april zijn er een aantal
verschuivingen van dagen. Judith
werkt op 18,19 en 20 april. Vera werkt
op 21 en 22 april en op 28 en 29 april.
Op 22 april zijn er weer de
Koningsspelen. We starten weer met
het koningsontbijt en daarna volgt een
sportieve dag. Binnenkort ontvangt u
hier een uitnodiging over. De
schooltijden blijven deze dag gelijk.
Van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Woensdag 27 april is een vrije dag
i.v.m Koningsdag.
Van 29 april t/m 8 mei hebben we
Meivakantie.
Ondertussen hebben jullie ook
oproepen gehad voor het meehelpen
in de projectweek ( van 17 tot en met
20 mei) en voor het circuit op de
volgende vrijdagmiddagen : 27 mei, 3
juni en 17 juni. We kunnen niet zonder
jullie hulp hoor , dus geef je massaal
op!
Spreekbeurten zijn er nog op
7/4
Eduard,
14/4 Katja
21/4 Michael.
Birgit is afwezig van 22 april t/m 29
april.
Met vriendelijke groet, Birgit en Wendy

Op 29 april begint de meivakantie. De
kinderen zijn een weekje vrij en op
maandag 8 mei beginnen we alweer
aan de laatste periode van dit
schooljaar.
Boekbesprekeingen;
6 april
Adam
13 april Othman
14 april Nora
5 april
12 april
18 april
19 april

Anoushka
Chenaya
Yassin
Wessel

Groep 6
Het is volop lente en we hebben
allemaal leuke dingen in het verschiet !
Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen
op sportpark IJsseloever.

Groep 7
Op dinsdag 5 april komt de GGD op
school om de kinderen van groep 7 te
onderzoeken. De vragenlijst die uAdam
hiervoor heeft ingevuld, wordt daarbij
Othman
gebruikt.
Nora
Op donderdag 7 april is het Anoushka
verkeersexamen. Wij nemen op
deze
Chenaya
dag alleen het theoretische deel af. Er
kan ook thuis geoefend worden via de
site van veilig verkeer Nederland (zie
folder). Het praktijkexamen is op een
later moment gepland. Hierover wordt
u nog geïnformeerd.
In groep 7 hebben de kinderen naar
aanleiding van het tweede rapport
persoonlijke leerdoelen gesteld voor
de komende periode. Leuk als u
hierover thuis ook eens met uw kind in
gesprek gaat! U kunt bijvoorbeeld
vragen welke leerdoelen gesteld zijn,
hoe daarmee in de klas aan de slag

gegaan wordt en hoe ze weten of de
doelen behaald zijn.
Via deze weg nog eens de oproep om
het geld voor de werkweek z.s.m. over
te maken, als u dat nog niet gedaan
heeft.
De ouder-informatie avond over de
werkweek van dit jaar is gepland op
donderdag 21 april. De avond zal om
19.30 beginnen en een uurtje in beslag
nemen. Op deze avond krijgt u alle
praktische informatie van ons
uitgelegd en worden belangrijke
formulieren uitgedeeld. Dit jaar zullen
ook de leerlingen vooraf uitgebreider
geïnformeerd worden over deze week.
Op vrijdag 22 april zijn de
Koningsspelen. U krijgt daar binnenkort
nog meer informatie over middels een
brief.
Op woensdag 27 april is het
Koningsdag. De leerlingen zijn dan vrij!
De meivakantie is van maandag 2 mei
t/m vrijdag 6 mei 2016.
De entreetoets zal worden afgenomen
in de week van 9 mei t/m 13 mei . Wij
zullen daar elke dag een dagdeel aan
besteden.
Tot slot nog het overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
5 april
8 april
15 april
18 april
21 april
25 april
29 april

BB door Sophie
SB door Etienne
SB door Ismaya
BB door Lars
SB door Chelsea
BB door Yazid
SB door Mila

Groep 8
De maand april is weer een
superdrukke maand voor de kinderen
van groep 8.

Woensdag 6 april krijgen we uitleg over
het JIP (Jongeren Informatie Punt) uit
IJsselstein.
Vrijdag 8 april moeten de kinderen
allemaal gehoord hebben of ze
aangenomen zijn op de middelbare
school van hun keuze. Is dit niet het
geval dan start de vervolgprocedure.
We hopen natuurlijk dat dit niet nodig
zal zijn.
Maandag 11 april gaan we naar het
Vrijheidsfestival. Is er nog een ouder
die wil meelopen? Meld je dan bij
Sander.
Donderdag 21 april houden we een
korte informatieavond over het kamp
dat zal plaatsvinden van dinsdag 17
mei tot en met vrijdag 20 mei. Hierover
krijgt u nog een aparte uitnodiging.
Dinsdag 19, woensdag 20 en
donderdag 21 april is CITO tijd. De
kinderen maken in de ochtend de Cito
eindtoets. Veel succes allemaal!
Woensdag 20 april is het schoolvoetbal
voor de meisjes. Is er nog een ouder
die wil coachen? Aanmoedigen mag
natuurlijk ook!
Vrijdag 22 april zijn er weer de
koningsspelen. Hier krijgt u nog een
aparte brief over.

