SNELBINDER 11

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
Ter inleiding
Deze Snelbinder is ter afronding van
het schooljaar 2015/2016. Groepen die
nog iets wilden toevoegen hebben dit
gedaan. De andere groepen hebben
reeds geschreven wat er van belang
werd geacht.
Hoera!
We zijn blij om te melden dat juffrouw
Annet is bevallen van haar zoon Morris.
Morris is gezond en wordt omringd
door een trotse vader en moeder.
Allen maken het goed!
Na de herfstvakantie zal juffrouw
Annet weer op De Tandem terugkeren. Juffrouw Anne zal tot aan de
herfstvakantie het verlof van juffrouw
Annet invullen.
Donderdag
Eerder heeft u een schrijven
ontvangen over de laatste schooldag
van dit schooljaar. De laatste
schooldag staat in het teken van het
afscheid van juffrouw Cathy, Carolina
en Anita. Mocht u nog vragen hebben
over deze dag dan kunt u terecht bij
juffrouw Ingrid of Sjanel.
Studiedagen 2016/2017
Eerder zijn de vakanties vermeld. Op
de volgende data zijn de leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag van het team:
23 september 2016
14 april 2017
26 mei 2017
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Ter afronding
In schooljaar 2015/2016 is er door het
team weer hard gewerkt om goed
onderwijs te realiseren. Onderwijs
gegeven vanuit de visie die het
daltononderwijs heeft op ontwikkeling
en leren. Tijdens onze overwegingen
om het aanbod Engels te verstreken
kwamen we een mooi bekend citaat
tegen: “Beauty is in the eye of the
beholder”.
Ieder mens ziet de wereld door de bril
die hij op heeft. Visies kunnen dus
verschillen en zo ook de focus.
Zowel afgelopen schooljaar als
aankomend schooljaar zal De Tandem
meer leerlingen verwelkomen dan
waar in groep 8 afscheid van wordt
genomen. De school is groeiende. Een
groei waaruit blijkt dat in een
krimpregio toch steeds meer ouders de
school weten te vinden.
Vanuit diverse onderzoeken blijkt dat
een school een bescheiden invloed
heeft op de algehele ontwikkeling van
een kind. Met name de ouders, de
thuissituatie en de directe
woonomgeving hebben de grootste
invloed. Wij hopen daarom in het
nieuwe schooljaar ook weer te kunnen
rekenen op de hulp van ouders. We
werken immers samen op om een
positieve bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van uw en onze kinderen
en dus ook onze toekomst.
De school heeft als doelstelling het
bieden van kwalitatief goed onderwijs.
Vanuit de harde genormeerde
gegevens blijkt dat dit ook weer in
2015/2016 is gelukt. We zullen dit als
school ook in het jubileumjaar
voortzetten. Een jaar waar naast

gedegen onderwijs ook ruimte is voor
animatie en vieringen. Hierover leest u
na de zomervakantie meer.
Namens het Tandemteam een goede
vakantie gewenst en tot maandag 22
augustus!
Vincent Kalshoven

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 juli is dezelfde
als in juni
“In woord en gebaar tonen wij respect
voor elkaar”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Wat een leuke week hebben we
achter de rug! Een spannende
klassenruil, waarbij we allemaal kennis
konden maken met onze nieuwe
groep en nieuwe, of iets minder
nieuwe, juffen! Het zag er overal erg
gezellig uit, dus dat gaat helemaal
goed komen volgend schooljaar. En
natuurlijk de schoolreis! Super leuk; met
z’n allen in de bus om een dag heerlijk
samen te kunnen spelen bij Ballorig.
Nogmaals bedankt aan alle ouders
die ons hebben geholpen!
Nu staat de laatste bijzondere week
voor de deur. Gelukkig is juf Ingrid
inmiddels genoeg opgeknapt om
deze week met ons mee te beleven.
Allereerst een paar praktische puntjes
i.v.m. de schoonmaak. We hopen dat
iedereen nog even wil helpen met de
laatste spullen door een sopje halen.
Als u spullen mee naar huis neemt om
schoon te maken, zou u deze dan voor
de vakantie nog terug willen brengen?
En zouden jullie even mee willen kijken
of er nog spullen van uw kind op
school zijn die mee kunnen? Denk aan
werkjes, boekjes, trommels,
gymschoenen, spullen van een thema
of uit de laatjes? Fijn dat er zoveel
mensen zijn die hierbij een handje
willen helpen! Bedankt!
Aanstaande maandag gaan alle
kinderen kijken bij de musical van
groep 8, we zullen daarvoor een groot
deel van de ochtend in de grote hal
zijn.
En dan donderdag! Een hele
bijzondere dag, waarbij we afscheid
zullen nemen van jullie lieve juffen en
onze fantastische collega’s: Anita,
Carolina en Cathy. Een dag vol
feestelijkheden, verrassingen en …….
geheimpjes! We hopen op een

zonnige, onvergetelijke ochtend.
Denkt u eraan dat we om 12 uur uit
zijn? Daarna is iedereen welkom om
de afscheidnemende mensen binnen
nog even gedag te komen zeggen!
Wij wensen iedereen een hele
gezellige en warme zomervakantie!
Bibi, Anita, Carolina, Cathy, Ingrid en
Anneke

Groep 3
Een mooi schooljaar zit er op. Na de
vakantie zal juf Lizzy werkzaam zijn in
de kleuterklassen. Hierbij worden alle
ouders en leerlingen bedankt voor het
afgelopen schooljaar. Alle leerlingen
veel succes gewenst in groep 4!

Groep 7
Volgende week is het alweer de
laatste schoolweek van dit schooljaar.
Wat is het snel gegaan en wat hebben
we een gezellig jaar gehad in groep 7.
In deze snelbinder de laatste puntjes
voordat iedereen mag gaan genieten
van een welverdiende vakantie.
Maandag 4 juli mogen de kinderen de
musical van groep 8 bekijken.
Woensdag 6 juli willen we van 8.30 tot
9.30 uur de klas schoonmaken en we
zoeken daar nog hulp voor. De
inschrijflijst hangt op de deur van de
klas. We hopen op uw hulp! Geef uw
kind ook een tas mee om hun
schoolspullen in te doen.
Woensdag 6 juli nemen we afscheid
van groep 8. Zij zullen letterlijk de
school uitglijden tussen 13.30 uur 14.00
uur.
Donderdag 7 juli is de laatste
schooldag. Deze dag zal in het teken

staan van het afscheid van Carolina,
Anita en Cathy en we hebben dan
natuurlijk de gebruikelijke afsluiting van
het schooljaar. Om 12.00 uur zijn alle
kinderen uit en kunt u ook nog
afscheid nemen van Carolina, Anita
en Cathy.
Wij wensen u alvast een hele fijne
vakantie en zien u en de kinderen
graag weer maandag 22 augustus op
school!
Liesbeth en Wendy

