SNELBINDER 10

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
Jubileum!
De Tandem bestaat in 2016 40 jaar!
Aankomend schooljaar willen wij dit
met u en de leerlingen vieren. We
hebben er voor gekozen om de
bijzondere activiteiten over het gehele
schooljaar te spreiden. In de
jaarkalender zullen de data worden
opgenomen.
Centrale Eindtoets
In 2016 is de cito eindtoets door ruim
143.000 leerlingen gemaakt (80% van
de basisscholen heeft gekozen voor
deze eindtoets). De maximale score
van 550 werd door 6850 leerlingen
gehaald. Landelijk was de
gemiddelde score op de cito
eindtoets 2016 534,9.
Het gemiddelde van groep 8 van De
Tandem was dit schooljaar 542,3.
Leerplicht
Een school is gebonden aan
Leerplicht. De Tandem is verplicht zich
hier aan te houden. Informatie over
Leerplicht vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwer
pen/leerplicht
Betalingen Schoolreis
Juffrouw Riet zal aankomende week
op de woensdag, donderdag en
vrijdag om 08.30 uur in de centrale hal
klaar zitten om de schoolreisbijdragen
in ontvangst te nemen. Indien van
toepassing: denkt u aan de U-Pas?

03-06-16

Richting einde schooljaar
Op het moment zijn wij als school druk
met de afrondende zaken van dit
schooljaar. Daarnaast zijn wij
begonnen met de voorbereidingen
van het nieuwe schooljaar. Stap voor
stap worden de zaken afgerond en
gepland. In de maand juni zullen wij
een extra Snelbinder uit laten gaan
met de belangrijkste ontwikkelingen.
Afscheid juffrouw Cathy
Alle medewerkers van De Tandem
hebben een aanstelling bij de
stichting. Op dit niveau worden de
keuzes gemaakt om iedere school
recht te doen.
Juffrouw Cathy gaat in het nieuwe
schooljaar De Zuiderkroon versterken.
We zullen daarom ook op 7 juli
afscheid nemen van juffrouw Cathy.
We danken haar voor de belangrijke
bijdragen die zij heeft geleverd en
wensen haar alvast veel succes en
geluk toe op De Zuiderkroon.
Formatie
De Tandem zal aankomend schooljaar
starten met 10 groepen. Het betreffen
3 kleutergroepen, 2 groepen 3 en de
groepen 4 t/m 8 zullen enkelvoudig
zijn. Naast groepsleerkrachten hebben
wij ook weer de mogelijkheden om
remedial teaching, VVE en de
begeleiding meer- en hoogbegaafde
leerlingen te realiseren.
Omdat het leerlingaantal van De
Tandem groeit en juffrouw Anita en
juffrouw Carolina met pensioen gaan
heeft De Tandem nieuwe collega’s
aangetrokken.

Zij zullen zich in de extra uitgave van
De Snelbinder aan u voorstellen.
Op het moment buigt het team zich
nog over de samenstelling van de
kleutergroepen en de groepen 3. Deze
volgt ook in de extra uitgave van De
Snelbinder.
Groepsbezetting 2016/2017
A
:Juf Bibi
B
:Juf Fenneke
C
:Juf Lisette en juf Annet
3A
:Juf Ingrid en juf Anneke
3B
:Juf Annemarie en juf Chantal
4
: Juf Femke en juf Vera
5
:Juf Judith en juf Vera
6
:Juf Birgit en juf Katty
7
:Juf Wendy en juf Liesbeth
8
:Meester Sander
Daarnaast: Juffrouw Sjanel zal de
interne begeleiding verzorgen.
Juffrouw Anne de extra ondersteuning,
juffrouw Riet de algemene
administratie en meester Theo neemt
de conciërge taken op zich.
Voor de vervanging van het
zwangerschapsverlof van juffrouw
Annet dat tegen de herfstvakantie
afloopt, wordt nog een collega
gezocht.
NB. Een school is een dynamische
organisatie. Er kunnen zich wijzigingen
voordoen.
Sponsorloop 24 juni!
Op vrijdag 24 juni vindt de sponsorloop
plaats. De leerlingen lopen zoveel
mogelijk rondjes om geld in te zamelen
voor twee doelen: Stichting
Roemeense Kinderhulp en de viering
van het 40-jarig jubileum! Nadere
informatie volgt via de
groepsleerkrachten! Contactpersoon is
meester Sander.

Schoffel oproep
Op woensdag 8 juni vindt de
allereerste officiële Tandem schoffel
ochtend plaats.
Wist je dat een uurtje schoffelen gelijk
staat aan het verbranden van ruim 300
calorieën? Dus dat rondje hardlopen
of uurtje sportschool kun je die dag
overslaan en kom gezellig 1, 2 of 3 uur
helpen. Schrijf je snel in op de
formulieren bij de verschillende
ingangen.

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 voor de maand juni is
“In woord en gebaar tonen wij respect
voor elkaar”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Zomer en Vakantie.
Maandag 13 juni starten we met het
laatste thema van dit schooljaar.
Het wordt het thema zomer en
vakantie. Hopelijk gaat het weer ons
hierbij helpen. De kinderen mogen
boekjes en andere spullen
meebrengen om de klas in de zomerse
sfeer te brengen.
Vlinders in de klas.
U heeft ze waarschijnlijk al gezien. In
iedere kleutergroep is een vlinderbak..
De kinderen kunnen hier de
ontwikkeling van eitje tot rups tot
vlinder volgen. Elke dag nemen we
een kijkje in de bak en met grote
belangstelling zien de kinderen hoe
een rups groeit, zich gaat verpoppen
en vervolgens uit de cocon een mooie
vlinder tevoorschijn komt. Als de
vleugels zijn gedroogd laten we de
vlinder weer vrij in de natuur.
Schoolreis.
Hoera!!! Donderdag 30 juni gaan we
met alle kleuters met de bus op
schoolreis naar de Buitenwereld in
Houten. De buitenwereld heeft een
prachtige afgeschermde en veilige
speeltuin en daarbij is ook een
kinderboerderij.
De begeleiding van ouders is
inmiddels geregeld. De kinderen
krijgen nog een uitnodiging met meer
informatie over deze mooie dag. Wij
hebben er nu al zin in. Bij slecht weer is
er een alternatief programma.
Denkt u aan de betaling van de
bijdrage?
Cito's
Begin juni zijn de citotoetsen voor de
kleuters. Alle kleuters , die komend
schooljaar naar groep 2 gaan en een
aantal oudste kleuters worden
getoetst. Het is voor ons, naast de
observaties belangrijk om te kijken hoe

de kinderen hiermee werken en
hoever ze zijn in hun ontwikkeling,
zodat wij het aanbod van de leerstof
hier nog beter op aan kunnen passen.
Klassenruildag
Op dit moment wordt hard gewerkt
aan de formatie en groepsindeling
voor het komende schooljaar. Zodra
dit rond is krijgt u hierover de
informatie. Op woensdag 29 juni gaan
de kinderen een kijkje nemen in de
nieuwe groep. De uitnodiging volgt zo
spoedig mogelijk.
Juf Anne in groep A
Tot de zomervakantie werkt juf Anne
elke woensdag in groep A. Juf Diane
heeft een aantal weken ingevallen.
We bedanken haar voor de inzet voor
onze groep .
Nieuwe kinderen in groep C
Van harte welkom Zoë en Tijl. Wij
wensen jullie een hele fijne en
leerzame tijd op onze school.
Muziek in de kleutergroepen.
Muziek is een belangrijk onderdeel van
het programma bij de kleuters. Er
wordt veel gezongen en gedanst en
kleuters leren liedjes over alle thema's.
Gerard, de vader van Berend, komt
regelmatig met zijn gitaar of
accordeon om samen met ons te
zingen of een prachtig nieuw liedje
aan te leren. Kinderen en juffen zijn
erg blij met deze vrolijke lessen en
samenzang. Op 21 juni geeft de
muzieklerares, die na schooltijd
blokfluitlessen verzorgt, een muziekles
aan alle drie de kleutergroepen.
Themahoek in de gang.
In de gang is steeds een hoekje
ingericht n.a.v. het thema. De kinderen
spelen hier zoals nu "winkeltje".
Dit spelen is niet geheel vrijblijvend
want ze krijgen er een opdracht, leren
omgaan met geld,
boodschappenlijstje, afrekenen,

bonnetjes etc. Ook leren ze de spullen
weer netjes achter te laten voor de
volgende kinderen, de leerkrachten
controleren dit en zetten zo nodig nog
wat op hun plek.
Wij begrijpen dat dit hoekje voor
jongere kinderen die in de ochtend
meekomen heel aantrekkelijk is.
Toch willen we u vragen erop te letten
dat uw jongere kind hier niet gaat
spelen. Alles staat immers klaar voor
de kleuters zodat ze met hun opdracht
aan het werk kunnen. Het is gewoon
lastig als de boodschappen door
elkaar staan, het nepgeld zoek is enz.
Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

Groep 3
Avondvierdaagse
Maandag 6 juni is het zover en mogen
de kinderen wie zich hebben
ingeschreven meelopen met de
avondvierdaagse. De kinderen
hebben afgelopen week een lied
geleerd die ze tijdens het lopen
kunnen zingen.
Klassenruildag
Woensdag 29 juni is er een
klassenruildag. De kinderen mogen
dan alvast een kijkje gaan nemen in
groep 4.
Schoolreisje
De kinderen gaan donderdag 30 juni
op schoolreisje. Het is nog een
verrassing waar de kinderen naar toe
gaan.
Oudergesprekken
De leerlingen krijgen vrijdag 1 juli hun
derde en laatste rapport van groep 3
mee. Voor dit rapport zijn er geen
rapportgesprekken. Mocht u nog
vragen of informatie willen kunt u altijd
een gesprek in overleg plannen met
Lizzy.

Groep 4
Boekbesprekingen
Alle boekbesprekingen zijn geweest.
Wat hebben de kinderen allemaal
goed hun best gedaan!
Schoolreis
We gaan donderdag 30 juni op
schoolreis. De kinderen hebben
hierover de eerste brief gekregen.
Denken jullie eraan dat je op 8, 9 of 10
juni om half 9 bij Riet het schoolreisgeld
kunt betalen? Verdere informatie over
het schoolreisje volgt later.
Klassenruildag
Woensdag 29 juni zullen de kinderen
een kijkje gaan nemen in groep 5 om
vast sfeer te proeven voor volgend
jaar.
Laatste schooldag
Donderdag 7 juli is de laatste
schooldag. De kinderen zijn die dag
om 12.00 uur uit. Vanaf 11.00 uur gaan
we gezellig zingen. Komen jullie ook!
Femke en Katty

Groep 5
Na een zeer geslaagde projectweek,
instrumentencircuit, knijperactie en
nog een uitje naar het Fulco-theater in
het verschiet, kunnen we zeggen dat
er afgelopen maand veel leuke
activiteiten in groep 5 zijn geweest.
We willen alle ouders die geholpen
hebben bij deze activiteiten enorm
bedanken!
In groep 5 zijn we begonnen met de
cito toetsen voor eind groep 5.
Komende tijd worden er toetsen
gemaakt van rekenen, spelling en
begrijpend lezen.

We zijn ook gestart met het project
Vlijtig Liesje. Ieder kind heeft een eigen
plantje om te verzorgen. We meten en
tellen knoppen. We doen met een
aantal plantjes ook een proefje. Wat
zal er nu gaan gebeuren, als een
plantje in zand moet groeien of in het
donker staat? Een super leuk project
dus! We hebben nog wel dekseltjes
van potten nodig om onder de potjes
te zetten. Helpt u mee sparen?
Maandag 6 juni werkt Judith
Dinsdag en woensdag 7 en 8 juni werkt
Vera. Op donderdag en vrijdag 9 en
10 juni komt er een vervanger in groep
5.
Op 30 juni gaat groep 5 op
schoolreisje. Dit belooft weer een hele
leuke dag te worden.
Deze week hebben Vera en Judith de
dagen omgeruild. Judith werkt aan het
begin van de week en Vera aan het
einde.
Op 1 juli krijgen de kinderen hun
laatste rapport van dit schooljaar mee.
Er zijn dan geen officiele
rapportgesprekken meer. Mocht u
toch graag een gesprek willen, dan
kunt u altijd een afspraak met ons
maken.

Groep 6
We hebben de eindsprint
ingezet……komende week (6 tot en
met 10 juni) is Birgit er niet. Dan wordt
er hard geoefend want in de week
van 13 tot en met 17 juni hebben we
elke dag toetsen !
Op 15 juni hebben we een
natuurproject en gaan we naar het
IJsselbos. We hebben 4 ouders nodig
die meegaan om te begeleiden. We
vertrekken om half tien en zijn tegen
de middagpauze weer terug. We
gaan lopen. Geef je op bij Wendy of
Birgit.

Op woensdag 29 juni is er
Klassenruildag. Spannend; even een
kijkje nemen in groep 7 !
Op donderdag 30 juni gaan we op
schoolreis. Denk nog even aan de
betaling. Nadere informatie volgt.
Op 1 juli volgt het derde en laatste
rapport van groep 6.
In de week van 4 tot en met 7 juli zijn er
tal van gezellige dingen te doen op
school….informatie volgt nog maar
wellicht kun je woensdag 6 juli een
uurtje vrijhouden om de klas eens
goed te poetsen ???
Met vriendelijke groet ,
Wendy en Birgit

Groep 7
Vorige week zijn we actief begonnen
met het postertje (miniwerkstukje) voor
Nieuw Zeeland. De kinderen maken
een informatieblad over zichzelf,
school, IJsselstein en Nederland in het
Engels. Deze posters zullen worden
opgestuurd naar een basisschool in
Nieuw Zeeland. We hebben al jaren
contact met Limehills school te Centre
Bush. Het contact zal in groep 8
worden voortgezet.
Na een aantal voorbereidende lessen
op school, zijn we op woensdag 1 juni
met groep 7 naar de bibliotheek in
IJsselstein geweest om mee te werken
aan een kunstwerk in de openbare
ruimte. Het kunstwerk is door een
aantal scholen gemaakt onder leiding
van een echte kunstenares en zal de
komende weken nog te bewonderen
zijn. De opbrengst van de
ingezamelde lege flessen zal na afloop
naar een goed doel gaan.
Op woensdag 8 juni is het
verkeersexamen. Via deze weg
nogmaals de tip om de (veranderde)

route voorafgaand aan het examen
twee keer te fietsen!
U heeft vast al gehoord van ons BZTshow avontuur. De komende weken
zullen we nog een aantal maal
gecoacht en getraind worden door
een echte kinderkoordirigent. Hierdoor
zal het lesprogramma een beetje
aangepast worden. De audities vinden
plaats op 14 juni. De kinderen worden
deze dag om 7.00 op school
verwacht. De bus zal vertrekken zodra
alle kinderen zijn gearriveerd, maar
niet later dan 7.15. We worden om 8.15
op de plaats van bestemming
verwacht. U krijgt binnenkort nog een
brief over deze dag.
Op 29 juni is de klassenruildag. De
kinderen nemen dan een kijkje in
groep 8.
Op 1 juli wordt het derde rapport
meegegeven. Wilt u de rapportenmap
alvast mee naar school geven?
In de laatste schoolweek zullen we
afronden in groep 7. De schriften en
werkboekjes worden dan mee naar
huis gegeven. Het is handig als de
kinderen vanaf maandag 4 juli een
grote, stevige tas meenemen naar
school om deze spullen in te
verzamelen. De tas gaat op de laatste
schooldag mee naar huis.
6 juli willen we het lokaal en de kasten
een opfrisbeurt geven. Wie komt er
een uurtje helpen met schoonmaken
die ochtend? We beginnen om half
negen en met elkaar (de kinderen
helpen mee) willen we rond 10 uur
klaar zijn.
De laatste schooldag is op donderdag
7 juli. De zomervakantie begint om
12.00!
Tot zover alle nieuwtjes van groep 7.
Groetjes van Wendy en Liesbeth

Groep 8
De laatste loodjes breken aan voor
groep 8. De maand juni staat met
name in het teken van (het oefenen
voor) de musical. Een aantal kleine
wijzigingen m.b.t. de data
opgenomen in de jaarkalender:
Dinsdag 28 juni hebben we ons enige
echte groep 8 klassenfeest. De
uitnodiging volgt.
Woensdag 29 juni is het klassenruildag.
De kinderen van groep 8 zijn deze dag
vrij.
Maandag 4 juli hebben we dan onze
afscheidsavond. We eten samen met
alle kinderen van groep 8 en
vervolgens treden we op voor
ouders/verzorgers en genodigden van
de groep 8-ers. In verband met de
veiligheid in de zaal mag elk kind 6
personen uitnodigen voor deze avond.
Dinsdag 5 juli verwachten we alle
kinderen om 10 uur weer op school.
We ruimen dan de musicalspullen op
en kletsen nog wat na over die
prachtige Tandemtijd en rond 14.45
uur zwaaien alle kinderen en
leerkrachten de groep 8-ers uit. De
kinderen verlaten de school voor de
laatste keer via de deur waar ze 8 jaar
geleden voor het eerst binnenkwamen
op de Tandem, de deur bij de C
groep. We hopen alle ouders en
verzorgers ook die middag te zien om
de kinderen voor de laatste keer uit te
zwaaien. Woensdag 6 juli begint voor
de kinderen van groep 8 hun
(welverdiende) zomervakantie.
Sander Frie

