SNELBINDER 01

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
Onderwijsinspectie wederom tevreden
over De Tandem
Iedere school valt onder het toezicht
van de Onderwijsinspectie. Wanneer
alles goed gaat wordt een basisschool
om de vier jaar bezocht. Dit wordt
'Basistoezicht' genoemd.
Op 1 september is De Tandem weer
bezocht. De inspecteur heeft ouders,
leerlingen en teamleden gesproken.
Daarnaast is alle documentatie
ingezien, zijn de lessen bezocht en is
het kwaliteitsbeleid getoetst.
De inspecteur heeft geoordeeld dat
De Tandem weer aan alle eisen
voldoet heeft de diverse
beleidsgebieden als 'goed'
beoordeeld. De inspectie daagt,
mede gezien de structureel
bovengemiddelde opbrengsten, De
Tandem uit om nog meer in te spelen
op de onderwijsbehoeften van de
individuele leerling. De Inspectie geeft
aan dat het team van De Tandem
trots mag zijn op wat er is gerealiseerd
en dat dit best meer in de etalage
mag worden gezet. Zo kunnen ook
andere scholen van De Tandem leren.
De Tandem dankt de inspecteur voor
haar beoordeling, tips en analyses.
Daarnaast dankt De Tandem de
inspecteur weer voor het volledige
vertrouwen dat zij in De Tandem heeft
gesteld.

02-09-16

Post uit Nieuw Zeeland
De Tandem onderhoudt nauw contact
met Limehills School in Nieuw Zeeland.
Naast een uitwisseling van kennis en
ideeën tussen teamleden van De
Tandem en deze school, schrijven
leerlingen elkaar ook brieven, sturen
elkaar tekeningen en proberen ook via
multimedia met elkaar contact te
maken.
Het delen van kennis levert altijd winst
op. De oefening van de Engelse taal
gaat hier goed mee gepaard. Net na
de zomervakantie hebben we weer
een envelop ontvangen. Boordevol
met tekeningen en verhalen. Er ligt
weer een uitdaging klaar voor onze
leerlingen om een reactie in het Engels
te geven.
Onderwijs, een leven lang leren!
Iedere dag wordt nieuwe kennis
gecreëerd en deze kennis is van
invloed op inzicht en vaardigheden.
Teamleden van De tandem zoekt
actief nieuwe kennis op. Niet alleen in
formele setting als het behalen van
een academische graad of het
volgen van een Post-HBO opleiding
maar ook door zelf kennis te delen en
te ontwikkelen.
Een aantal teamleden heeft in
samenwerking met De Onderwijs
Coöperatie de uitdaging
aangenomen om het onderwijs te
verbeteren en te verrijken. De
Onderwijs Coöperatie is opgericht om
de ontwikkeling van een zelfbewuste
beroepsgroep te stimuleren. Leraren
nemen zelf verantwoordelijkheid en
hebben zeggenschap over de

uitvoering van hun beroep. De
Onderwijscoöperatie wordt gevormd
door de grootste
onderwijsvakverenigingen.
De Tandem draagt op drie vlakken bij
aan de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden. Het gaat hier om het
aanleren van
ondernemingsvaardigheden bij
leerlingen, het ontwikkelen van
professioneel muziekonderwijs en het
bevorderen van de schrijfvaardigheid
van leerlingen. De Tandem is blij dat
de Onderwijs Coöperatie de school als
partner ziet en het mogelijk maakt om
samen te werken aan de
optimalisering van het Nederlandse
onderwijs.

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 de maand september is:
Bedenk bij alles wat je doet: Voelt dat
voor een ander goed ?

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Thuis
Deze week zijn wij gestart met het
thema Thuis. Wij zullen werken over de
verschillende soorten huizen, wie er bij
jou thuis woont, huisnummers en de
verschillende kamers in huis. De
kinderen mogen spullen meenemen
voor op de thematafel.
Informatieavond en studiedag
Denkt u aan de informatieavond op
woensdag 7 september? We rekenen
op uw komst.
Op vrijdag 23 september hebben de
leerkrachten een studiedag. De
kinderen zijn vrij op deze dag.
Welkom
Groep A is de instroomgroep op De
Tandem. Hier stromen alle leerlingen in
die nog 4 jaar moeten worden. In
september komen Milou Westland en
Mark Schimmel op school. Welkom!
Schoolreis
Op 13 september is het zover; we
gaan met de hele school op
schoolreis. Alle kinderen hebben hier
een uitnodiging voor ontvangen. De
ouders die meegaan om te
begeleiden krijgen nog een extra brief.
Gymschoenen en eten
Onze kleuters gymmen in de speelzaal
met gymschoenen aan. Graag
ontvangen wij de gymschoenen
voorzien van naam in een tasje. De
gymschoenen blijven op school. Bij
elke klas staan twee bakken hier mag
het tienuurtje van de kinderen in. Er is
een bak voor het fruit en een voor het
drinken. De lunch mag in de tas
blijven.
Met vriendelijke groet,
Anne, Bibi, Fenneke en Lisette

Groep 3
Welkom
Wat fijn om elkaar weer allemaal te
zien na die heerlijke ontspannen
zomervakantie. Welkom allemaal in de
groepen 3 A en 3 B.
Juf Anneke en juf Ingrid waren al
Tandemjuffen maar nu zijn juf Chantal
en juf Annemarie dat ook. Wij wensen
hen heel veel werkplezier toe bij ons
op school. Inmiddels zijn we al 2 weken
bezig en wat hebben de groep 3
kinderen al veel geleerd. Ik-maanroos-vis-sok lezen, met de geleerde
letters nieuwe woordjes maken, leuke
liedjes zingen, rekenen met de
getallenlijn, gymmen in de grote
sporthal, het schrijven van de cijfers en
nog veel meer. Knap hoor.
In groep 3 A is juf Anneke er op de
maandag en dinsdag, juf Ingrid op
donderdag en vrijdag en de
woensdag doen zij om en om. In
groep 3 B is juf Chantal er op
maandag en dinsdag en juf
Annemarie op woensdag, donderdag
en vrijdag. We gaan er een gezellig en
leuk leerjaar van maken met elkaar.
Ouder-info avond
Woensdagavond 7 september vindt de
ouder-info avond plaats en natuurlijk
hopen we dan alle groep 3 ouders te
zien. Na de kleutertijd is het toch een
hele stap voor uw kind, naar groep 3.
Leuk om te horen wat er zoal op een
dag aangeboden wordt en wat uw
kind leren gaat dit jaar.
Schoolreis
Op dinsdag 13 september gaan we
met alle Tandemklassen op schoolreis.
Dit omdat de Tandem 40 jaar bestaat.
We hebben er heel veel zin in en
hopen op een gezellig zonnetje erbij
die dag.

Kinderboekenweek.
Nu het leren lezen is begonnen voor
uw kind is het leuk om ook thuis
regelmatig samen te lezen. Op
www.veiliglerenlezen.nl is te zien waar
we zoal mee bezig zijn op school. En
als het leren lezen op gang komt is de
kinderboeken week leuker dan ooit!
‘ Voor altijd jong ‘ is het thema van
2016 waarbij opa’s en oma’s centraal
zullen staan. De kinderboeken week
start op woensdag 5 oktober.
Gymmen
In groep 3 gymmen de kinderen 2 x in
de week in de grote sporthal , de
IJsselhal. Het in de rij daar naar toe
lopen doen we in tweetallen en de
kinderen geven elkaar een hand. Het
is dan handig om een goed zittende
rugzak op te hebben met daarin, elke
maandag en vrijdag sportkleding en
gymschoenen. En op gym dagen is
het fijn als de kinderen makkelijke
kleding en schoenen aan hebben die
snel aan en uit kunnen, zodat we de
gym tijd optimaal kunnen benutten.
Fijn dat er door de ouders zo vlot
ingeschreven wordt op het gymmeeloop
rooster. Daarvoor onze hartelijke dank.
Anneke, Chantal, Annemarie en Ingrid

Groep 4
We zijn het schooljaar goed gestart en
er staan meteen twee leuke
activiteiten op het programma.
8 september gaan de kinderen naar
het IJsselsteinse bos. Daar krijgen ze
een buitenles over Ribbeltje (een
pissebed). Mocht het die dag slecht
weer zijn, wilt u uw kind dan een
regenjas en laarzen meegeven?
Op 13 september gaan we met de
hele school op schoolreis naar
Drievliet. U heeft hierover al een brief
ontvangen. Mochten er nog vragen

zijn over deze activiteiten hoor ik ze
graag.
Ook dit jaar hebben we weer een
gymstagiaire die onze gymlessen zal
verzorgen. Toch vraag ik wel om de
meelooplijst voor de gym in te vullen.
Een paar extra handen is altijd handig.
Tot slot hebben de kinderen op 23
september een vrije dag. Dit in
verband met een studiedag.
Ik zie jullie allemaal woensdagavond 7
september tijdens de informatieavond.
Tot dan.
Vera en Femke

Groep 5
De eerste weken zitten erop. Best wel
een warme start maar we merken dat
de kinderen er weer zin in hebben.
Buitenspelen met elkaar en lekker
voetballen zijn snel weer opgepakt. De
kinderen hebben hun plekje in de klas
weer gevonden en ze werken hard om
het werk af te krijgen. Volgende week
starten we met de twee dagen taak.
De kinderen plannen zelf hun werk
voor twee dagen in, als dit allemaal
goed loopt dan gaan we naar de
weektaak. Dit is allemaal nieuw voor
de leerlingen van groep 5. Wat er dit
jaar nog meer nieuw is vertellen we u
graag op woensdag 7 september op
de klasseninformatie avond.
Nieuwe leerling
Valentijn is ook nieuw bij ons in groep
5. Veel kinderen willen graag met hem
spelen. Een goede start. Veel plezier
Valentijn bij ons op de Tandem.
Schoolreis
13 september gaan we met de hele
school naar Drievliet i.v.m. het 40 jarig
bestaan van de Tandem. De kinderen
hebben hier een brief over
meegekregen met afspraken voor
deze speciale dag.

Zijn er nog vragen dan horen wij het
graag.
Zwemles
De eerste zwemlessen in groep 5 zitten
er alweer op. Elke donderdagmiddag
gaan we lekker zwemmen. Wij mogen
niet alleen met de kinderen naar het
zwembad dus er moet een ouder
mee. Als er geen ouder is dan gaan
we dus niet zwemmen. Op de deur
hangt een meelooprooster. We
vertrekken om kwart over twaalf en zijn
om twee uur weer op school. We
hopen dat u allemaal een keer
inschrijft zodat we elke donderdag
lekker kunnen gaan zwemmen.
Huiswerk
In groep 5 oefen we de tafels in het
schriftje Eenmaal Andermaal. Elke
week krijgen ze op vrijdag te horen
welke bladzijde ze moeten maken. Dit
schriftje moet de donderdag erna
weer op school zijn. Natuurlijk is het
goed om het eerder mee te nemen.
De kinderen weten zelf waar ze het
neer moeten leggen.
Als er een toets is dan krijgen de
kinderen dit ook te horen en ze krijgen
een samenvatting van het hoofdstuk
mee. Ze mogen het dan thuis leren. Ze
krijgen daar een week de tijd voor.
Het taakwerk moet eigenlijk op school
gemaakt worden. De kinderen krijgen
daar ruim de tijd voor. Als de twee
dagen taak niet af is dan krijgen de
opdrachten mee naar huis. Dit is dan
op vrijdag en dinsdagmiddag. Het
werk moet dan de volgende dag weer
mee naar school.

Groep 6
Zo, dat was me even een vliegende
start in groep 6. Het is wel weer even
wennen ! Taakwerk is best veel, we
moeten onze draai daar in vinden. Het
kan zijn dat er op vrijdag en op
dinsdag wat werk mee naar huis gaat

om af te maken. Wel de volgende
dag mee terug nemen graag.

September heeft het volgende op de
planning staan:

We doen in groep 6 mee aan een
rekenonderzoek. Een informatie brief
en antwoordstrook zijn meegegeven.
Geeft u de strook ingevuld aan ons
terug ?

Woensdag 7 september bent u van
harte welkom op de informatieavond.
De eerste ronde start om 19.30 uur.

Op maandag en vrijdag beginnen we
met gym en verzamelen we voor de
IJsselhal.
We hebben al wat dingen voor in de
agenda : de info avond is op
woensdagavond 7 september en
begint om 19.30 uur. U komt toch ook ?
De kinderen hebben hun
boekbespreking en spreekbeurt in hun
agenda genoteerd. Er hangt ook een
lijstje met data in de klas. Yassin is op
29 september aan de beurt voor een
boekbespreking en Nora is op 6
oktober.
De spreekbeurten beginnen met
Elena
21 september
Chenaya
28 september
Wessel
5 oktober
Huiswerk is voor topo : toets op 14
september : Nederland A
Op 13 september gaan we lekker met
z’n allen naar Drievliet ! yeahhh !!!
Vrijdag 23 september zijn de leerlingen
vrij. Wij hebben dan studiedag.
Jullie zijn toch wel lid van de bieb ?
Lekker lezen is een “must “, maar ook
zo leuk !
Birgit en Katty

Groep 7
De zomervakantie zit erop en de
eerste twee schoolweken zijn alweer
voorbij. In groep 7 zijn we goed en
gezellig het schooljaar begonnen.

Dinsdag 13 september gaan we met
de hele school op schoolreis. Hier heeft
u al een brief over ontvangen.
Vrijdag 23 september zijn de kinderen
een dagje vrij.
Aankomende maand starten we met
het bovenbouwcircuit. In de groepen
5 t/m 8 worden verschillende
activiteiten georganiseerd door de
leerkrachten. Op deze manier werken
de kinderen samen met verschillende
leeftijden en kunnen we de kwaliteiten
van de leerkrachten extra benutten en
inzetten.
Woensdag 5 oktober start de
Kinderboekenweek. In de klas
besteden we daar aandacht aan
doormiddel van activiteiten en
verwerking in de lessen.
Boekbespreking/ spreekbeurt:
Dinsdag 27 september:
BB Hilmi
Vrijdag 30 september:
SB Max
Dinsdag 4 oktober:
BB Amy
Vrijdag 7 oktober:
SB Victor

Groep 8
De eerste week zit erop; deze stond in
het teken van kennismaking. We
besteden veel tijd aan de vakken die
we in groep 8 doen, onze
weekplanning, het taak-en huiswerk.
Ook zal er regelmatig huiswerk worden
op- en meegegeven en zal er worden
geoefend met het gebruik van de
agenda. En natuurlijk bespreken we
hoe we met elkaar om (willen) gaan
dit schooljaar.

De kinderen moeten dit jaar een
spreekbeurt en een boekbespreking
houden. Zowel de toetsen als het
huiswerk zullen op het bord worden
gezet; de kinderen moeten deze ook
in de agenda schrijven. In verband
met het jubileum gaan we 13
september op schoolreis naar Drievliet.

