SNELBINDER 02

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
Onze meester Theo
Meester Theo dankt via deze weg
iedereen voor de kaartjes, tekeningen
en briefjes. Zijn gezondheid gaat
relatief gezien, vooruit. We houden
nauw contact met hem en wensen
hem veel sterkte toe tijdens de
behandelingen die nog komen gaan
en hopen op een goed herstel.
Hulp blijft welkom
Het werk van meester Theo wordt
grotendeels opgepakt door het team.
Hulp van ouders is welkom wanneer
het gaat om het onderhoud van het
plein en de moestuin. Mocht u tijd vrij
kunnen maken om een steentje bij te
dragen, dan kunt u terecht bij de
directie. Alvast bedankt namens alle
leerlingen en teamleden.
Leerplicht
Geregeld is er overleg met de
Leerplichtambtenaar. Volgens de wet
moeten wij doorgeven of er sprake is
van ongeoorloofd verzuim of
opvallend verzuim. Daarnaast zullen
wij ook moeten rapporteren of
leerlingen te vaak te laat op school
komen. We gaan er vanuit dat een
ieder zich inspant om op tijd op school
te komen en de lessen om 08.30 uur te
laten starten. Alvast dank voor de
medewerking.
Inschrijving broertjes/zusjes
We dachten de oproep niet meer te
hoeven plaatsen. Toch worden wij nog
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steeds verrast door broertjes/zusjes die
niet in ons systeem bekend zijn en
waarvan wel is gewenst dat zij op De
Tandem naar school gaan. Inschrijving
kan vanaf de leeftijd van 1 jaar. Mede
gezien de overwegingen om een
wachtlijst in te stellen, herhalen wij
deze oproep.

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. 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 oktober is:
“Het is fijn dat we allemaal anders
mogen zijn.”

De MR
Wisseling voorzitter MR
Binnen de MR heeft er een wisseling
plaatsgevonden. Oscar Kempees
heeft de rol van voorzitter neergelegd
maar blijft nog wel enkele maanden
lid van de MR. Alwin Ellenbroek heeft
de rol van voorzitter overgenomen. De
plaats van Oscar komt begin volgend
jaar vrij en daarom is de MR op zoek
naar een nieuw lid. Als je het leuk vindt
om invloed te hebben op het
schoolbeleid, neem dan contact op
met een van de MR leden of via
mr@de-tandem.nl. Je kan dan meer
informatie krijgen over de
werkzaamheden binnen de MR en je
wordt uitgenodigd om een keer aan
te schuiven bij een vergadering om
een indruk te krijgen.
Thema avond
Op donderdagavond 10 november
wordt er een thema avond
georganiseerd. Het thema zal zijn:
Internet en cyberpesten.
Onderwerpen die aan de orde zullen
komen zijn, hoe leer je je kind om te
gaan met internet? Wat mag wel en
waarop moet je alert zijn? Negatieve
gevolgen liggen op de loer, denk aan
foto’s die tegen je zin verspreid kunnen
worden, verslaving van online games,
online pesten, etc. Er is een spreker
uitgenodigd van stichting Voorkom!
die gespecialiseerd is in het verzorgen
van voorlichting over deze
onderwerpen op scholen. Het zal een
interactieve sessie worden waarin
ruimte zal zijn om vragen te stellen. We
denken dat dit een interessante avond
gaat worden en hopen op een grote
opkomst. We vragen jullie om de
datum alvast in de agenda te zetten.

Tandem doet niet mee aan
spaarsysteem
Alle scholen in IJsselstein zijn
aangeschreven door Plus met de
vraag of er interesse is om mee te
doen met een spaaractie t.b.v. een
schoolreisje. Vanuit de MR is het advies
gegeven om daar niet aan mee te
doen en dat is overgenomen door de
directie. De belangrijkste reden is dat
Plus is gevestigd in een andere wijk en
de verwachting is dat weinig ouders
daar normaal gesproken
boodschappen doen. Vanuit dat
perspectief zou deze actie vooral een
commercieel doel hebben (nieuwe
klanten werven) en de school weinig
opleveren. De MR vindt het niet de
taak van school om een dergelijke
commerciële verbinding aan te gaan.

Oproepen!
Ouders gezocht voor de organisatie
van de avondvierdaagse
De avondvierdaagse wordt voor de
leerlingen van De Tandem volledig
georganiseerd door een commissie
bestaande uit ouders. Zonder inzet van
ouders dus geen gezamenlijke
avondvierdaagse voor de leerlingen
van De Tandem
Na een aantal jaren de organisatie op
ons genomen te hebben, vinden wij
het tijd om het stokje over te geven.
De leerlingen van De Tandem zoeken
dus ouders die vanaf 2017 de
organisatie van deze gezellige,
sportieve avonden op zich te nemen.
Wij zullen de nieuwe commissieleden
aankomend jaar helpen bij de
organisatie. Natuurlijk geven we je de
door ons gebruikte planning en
takenlijst, zodat je niet voor
verrassingen komt te staan. Voor hulp
tijdens de avonden staan altijd ouders
klaar om de posten te bemannen, de
medailles te sorteren enz.
Zonder nieuwe commissie zal de
avondvierdaagse niet meer
gezamenlijk met de school gelopen

kunnen worden, is er geen eet- en
drinkstop meer en missen de kinderen
veel gezelligheid van elkaar. Dat zou
jammer zijn.
Wij vragen je daarom om je aan te
melden voor de organisatie van de
avondvierdaagse.
Voor aanmelding of meer informatie
kun je een mail sturen naar Margreet
van Dijk: greet73@gmail.com
Vriendelijke groeten,
Denise Jansen-Jonkman, Alain Jansen,
Barry Slot, Margreet van Dijk
Gezocht: bibliotheekouders!!
Zoals u wellicht weet, heeft de school
een uitgebreide bibliotheek met een
professioneel administratiesysteem,
veel boeken op diverse leesniveaus en
genoeg informatieboeken over diverse
onderwerpen. Elke woensdagmorgen
krijgen de kinderen uit de groepen 3
t/m 8 de gelegenheid om een boek
lenen. Dit boek lezen ze in de klas aan
het begin van de dag of als hun
taakwerk af is. Ook kunnen ze
informatieboeken over diverse
onderwerpen lenen, die ze gebruiken
voor werkstukken.
De schoolbibliotheek wordt gedraaid
door een aantal enthousiaste moeders
en oma, maar we zijn op zoek naar
meer mensen. Lijkt het u leuk om
regelmatig een aantal uur te helpen
op school en de kinderen te helpen
met hun zoektocht naar het
allerleukste boek? Informeer dan eens
bij Manon Blom, moeder van Max (gr.
7) en Julia (gr. 4) of mail naar
blom_manon@hotmail.com.
De schoolbibliotheek is wekelijks op
woensdag geopend van 8.30 tot 11.00
uur en we zijn op zoek naar papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s die een keer
in de twee of 3 weken willen helpen.

Groep A1/2, B1/2 C1/2

Thema
Het thema ‘thuis’ hebben we
inmiddels afgerond. Het bezoek van
de timmerman (de vader van juf
Anne) was een groot succes! De
kinderen hebben prachtige
meubeltjes voor het poppenhuis
mogen maken. Raai de kraai hebben
we geregeld op bezoek gehad en we
hebben veel nieuwe ideeën
opgedaan voor soorten huizen en
nieuwe aankopen voor in huis. Onze
woordenschat hebben we weer
uitgebreid en we hebben meer
bouwkundig inzicht gekregen. Met
veel enthousiasme is er ook verteld
over de meegebrachte spulletjes van
thuis. Over bijvoorbeeld een
zelfgemaakt bouwwerk van lego, over
cadeaus, knuffels, of over mooie
familiefoto’s. Op deze manier leren de
kinderen zichzelf te presenteren. Ook
zijn er in deze periode nieuwe letters
en cijfers aan de orde gekomen. We
hebben nu de letters h, t, g en de
cijfers 0, 1, 2 geleerd.
Deze week zijn we van start gegaan
met het thema van de
Kinderboekenweek. Het thema is ‘voor
altijd jong!’ en richt zich op de opa’s
en oma’s. Niets leuker vinden wij het
dan ook als de oma’s en opa’s komen
voorlezen in de klas! Daarnaast
kweken we champignons in de klas.
Dingen van de herfst zijn van harte
welkom! Na de herfstvakantie gaan
we daar nog mee door in thema ‘Het
weer’.
Welkom
In groep 2B hebben we drie nieuwe
kinderen welkom mogen heten;
Jaylina, Denley en Sven.
Na de herfstvakantie komt juf Annet
weer terug in groep B. Haar
werkdagen zijn maandag, dinsdag,
woensdag. Juf Lisette blijft werkzaam
op de donderdag en de vrijdag. Juf
Anne staat 11 oktober voor het laatst
op deze groep.

In groep A bij juf Bibi komen in oktober
Ruben, Youssef, Tirza en Nadir op
school. Welkom allemaal!
Schoeisel
Wij stimuleren de kinderen zoveel
mogelijk zelfstandig te doen. Voor het
gymmen is het dan handig dat de
kinderen instapschoenen of schoenen
met klittenband dragen. Wij verzoeken
u af en toe te controleren of de
gymschoenen van uw kind nog
passen.
Het dragen van regenlaarzen in de
school zorgt voor veel nattigheid en
vuil in de klas. Als de kinderen met
regenlaarzen naar school komen
vinden we het fijn als ze in de klas hun
gymschoenen dragen.
Oproepje
Wij kunnen heel goed plastic tasjes en
meisjesonderbroeken gebruiken. Deze
zijn in te leveren bij de kleuterjuffen.
Alvast bedankt!

Groep 3
De eerste maand zit er alweer op en
wat hebben we al veel geleerd!
Lezen
De kinderen hebben al ontzettend
veel geleerd. Inmiddels hebben we al
13 woordjes geleerd en zijn we bezig
met kern 2. We leren in deze kern veel
over het lichaam.
Het is ontzettend goed om thuis ook te
lezen met de kinderen. In de
bibliotheek zijn veel boekjes te leen die
goed aansluiten bij veilig leren lezen.
De boekjes die de kinderen lezen zijn
op AVI start of AVI M3.
Kinderboekenweek
Van 5 tot 14 oktober is de
Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong!’.
Op vrijdag 14 oktober mogen de
opa’s en/of oma’s komen voorlezen in
groep 3. In deze week gaan we

verschillende leuke activiteiten doen
die te maken hebben met het thema.
Alle kinderen mogen hun
lievelingsboek meenemen en daar
wat over vertellen.
Herfstvakantie
In de week van 17 tot 21 oktober is er
herfstvakantie en zijn de kinderen vrij.
Bibliotheek
Op woensdag 26 oktober gaan we
langs bij de bibliotheek met de
groepen drie. U krijgt hier later wat
meer informatie over.
BSO
Een aantal ouders schrijft iedere keer
op wanneer de kinderen naar de BSO
gaan. Aangezien dit meestal hetzelfde
blijft gedurende het jaar is het niet
nodig dit iedere keer op te schrijven.
Voor groep 3B ligt er maandag naast
het informatieblad een extra blad
waar u op aan kunt geven op welke
dagen uw zoon of dochter naar de
BSO gaat. Zo hoeft u in het vervolg
alleen aan te geven wanneer het
anders is.
Algemeen
Graag willen wij u er nog even aan
herinneren dat we de dag graag om
8.30 willen starten. Kunt u zorgen dat
uw kind op tijd in de klas is?
Denkt u aan de gymspullen van de
kinderen op maandag en vrijdag? De
kinderen hebben schoenen in de juiste
maat nodig en die goed passen.
Alvast bedankt!
Marianne, Ingrid, Chantal en
Annemarie

Groep 4
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is begonnen.
Het thema is dit jaar voor altijd jong.

De komende week hebben we op
verschillende momenten aandacht
voor het thema. Alle kinderen van
groep 4 mogen een foto meenemen
van hun opa en oma. Daarnaast zou
het leuk zijn als alle kinderen hun
lievelingsboek meenemen. Op 14
oktober mogen er opa’s en oma’s op
school komen om voor te lezen in de
klas. U heeft hiervoor een invulstrookje
gekregen om de opa’s en of oma’s op
te geven.
Herfstvakantie
Van maandag 17 oktober tot zondag
23 oktober hebben de kinderen lekker
een week vakantie.
Omgekeerde oudergesprekken
Op dinsdag 25 oktober en donderdag
27 oktober vinden de eerste
omgekeerde oudergesprekken plaats.
Het formulier dat u hiervoor in moet
vullen volgt zo spoedig mogelijk.
Gymlessen
Het valt ons op dat veel kinderen geen
gymschoenen dragen tijdens de
gymles, omdat de schoenen niet
lekker zitten of te klein zijn. Wilt u de
schoenen even controleren om te
kijken of ze nog goed passen.
Vera en Femke

Groep 5
Afgelopen woensdag 5 oktober zijn we
gestart met de Kinderboekenweek.
Thema van deze week is Opa’s en
oma’s voor altijd jong.
De kinderen hebben over deze
Kinderboekenweek al een brief
meegekregen. Denkt u aan de
postzegel(s) en adres(sen) van opa’s,
oma’s of andere lieve mensen?
Op woensdag 12 oktober mogen alle
kinderen een kussen, knuffel en hun
lievelingsboek meenemen. We maken
er deze ochtend een extra gezellig
leesmoment van!

Op 10 oktober heeft groep 5 een clinic
van Dansja. Gemakkelijke kleding en is
handig deze dag. Ook de gymspullen
moeten meegenomen worden.
Met rekenen zijn we begonnen met de
tafels van 6 en 7. Deze zijn we op
school al flink aan het oefenen. Fijn als
dat ook thuis gebeurt. Dit geldt ook
voor het digitale klokkijken. Ook een
onderdeel van de rekenstof van groep
5.
De kinderen hebben een brief
meegekregen over de spreekbeurt en
boekbespreking. Op de brief staat wat
er van ze verwacht wordt. Ook de
data staan op de brief. Er hangt ook
een lijst met data op de klasdeur,
zodat u weet wanneer uw kind aan de
beurt is. Eind oktober zijn de eerste
kinderen aan de beurt.
Toets: maandag 10 oktober Naut

Groep 6
Het was eerst even wennen maar
inmiddels zijn we hard aan het werk en
hebben we de eerste toetsen gehad.
U heeft het formulier gehad voor het
ouder/kind/leerkracht gesprek, het
zogenaamde omgekeerde
oudergesprek.
Na de herfstvakantie, op dinsdag 25
oktober en op donderdag 27 oktober
vinden deze gesprekken plaats.
Op maandag 10 oktober hebben we
een dansclinic van dansstudio Dansja.
We gaan dan niet in de IJsselhal
gymmen; gewoon naar school komen
dus.
Boekbesprekingen:
6 oktober
Nora
13 oktober
Eline
27 oktober
Chenaya
3 november
Julian
Spreekbeurten:
12 oktober
Julia

26 oktober
2 november

Sam
Lotte

Op 3 november gaan we in het kader
van het project ‘De buurt in beeld’
een bezoek brengen aan de
bibliotheek . Wie wil er meelopen ?
Opgeven bij Katty of Birgit graag. (
8.30 weg en rond 11.00 uur weer
terug.)
Tot slot : de herfstvakantie begint op
vrijdag 14 oktober om 14.oo uur en op
maandag 24 oktober beginnen we
weer.
Hartelijke groet van Katty en Birgit

Groep 7
Vorige week woensdag hebben we
bezoek gehad van de 'uilenman'. Het
was erg leerzaam om zelf een echte
uilenbal te pluizen!
We zijn alweer over de helft van het
bovenbouwcircuit. De laatste ronde
zal na de vakantie plaatsvinden. In
groep 7 zijn we druk met 3D-puzzelen
in groepjes van kinderen van groep 5
t/m 8. Het is soms een lastig en precies
karwei.
Op 5 oktober is de Kinderboekenweek
met een spetterende opening
begonnen. De komende week zullen
we meerdere activiteiten organiseren
om deze Kinderboekenweek tot een
succes te maken. Volgende week
vrijdag komen de opa's en oma's
vertellen over vroeger. Niet vergeten
de aanmeldingsformulieren mee te
geven! Hoe meer zielen hoe meer
vreugd! Verder moet ieder kind het
adres van een opa en/of oma mee te
nemen en een postzegel om de brief
te kunnen verzenden.
En... we organiseren een
voorleeswedstrijd voor groep 7 in
groep 7. Deze zal op donderdag 13

oktober plaatsvinden in de klas.
Kinderen mogen zich vanaf heden
opgeven bij Liesbeth of Wendy.
* Op vrijdag 7 oktober worden het
formulier en de begeleidende
ouderbrief t.a.v. de omgekeerde
oudergesprekken meegegeven. De
formulieren en invulstrookjes moeten
uiterlijk woensdag 12 oktober bij ons
ingeleverd zijn. Op vrijdag 14 oktober
zullen dan de briefjes met tijden
worden meegegeven.
Op maandag 10 oktober gaat groep 7
een proefles volgen bij Dansja in het
gebouw 't Slot op de Touwlaan. De
kinderen zullen daar lopend naartoe
gaan. De les duurt tot 14.00. Wij
verwachten rond 14.30 weer terug op
school te zijn.
De herfstvakantie is van maandag 17
oktober t/m vrijdag 21 oktober.
Tot slot het overzicht van
spreekbeurten (SB) en
boekbesprekingen (BB)
SB Katja
14 oktober
BB Julia
24 oktober
BB Jowairiyah
25 oktober
SB MIke
28 oktober
BB Eduard
1 november
SB Layla
4 november

Groep 8
Inmiddels zijn we een aantal weken
aan het werk. De eerste toetsen zijn
achter de rug. Dinsdag 25 en
donderdag 27 oktober zijn de
omgekeerde oudergesprekken.
Maandag 1 november komt een
aantal leerlingen van het Cals
IJsselstein bij ons in de klas iets vertellen
over het Cals IJsselstein. Daarnaast
zullen we in oktober druk zijn met onze
hulp aan Roemenië: via de Stichting
Roemeense Kinderhulp helpen wij een
schoolklas, kinderen uit een

kindertehuis en een familie met spullen
die we verzamelen.
Voor meer nieuws: www.de-tandem.nl

