SNELBINDER 04

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
December
Met deze Snelbinder luiden we de
laatste maand van dit kalenderjaar in.
Een maand waarin diverse feesten
worden gevierd en gestart kan worden
met het bedenken van de goede
voornemens voor 2017. Samen maken
we er een mooie maand van!
Sinterklaasviering
We zijn bijna klaar voor de komst van
Sint! In de school zijn allerlei
voorbereidingen getroffen. Ook is er in
de klassen hard gewerkt met het
thema Sinterklaas. Omdat de Sint
meeleest, kunnen we niet alles
verklappen. Ongetwijfeld heeft u al
het een en ander meegekregen.
Tandemliederen zijn weer ontwikkeld
door onze 'huisband' en de leerlingen
hebben deze al enthousiast gezongen.
Ook Piet, de goede vriend, steun en
toeverlaat van Sinterklaas zal zich
richting de toekomst verder
ontwikkelen. Zo houden wij met elkaar
een kinderfeest waarin een ieder zich
kan vinden. We danken de
Sintcommissie voor alle inspanningen!
De Kerstbazaar!
Op 14 december vindt tussen 13.30 uur
en 14.30 uur De Kerstbazaar plaats. In
samenwerking Met Groenrijk Baars en
Zuccotto tonen de leerlingen van
groep 8 jong ondernemerschap. Naast
de goederen die speciaal op Kerst zijn
afgestemd, worden ook (nieuwe)
boeken verkocht en producten die in
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verschillende klassen door de
leerlingen zijn gemaakt. We hopen u
allen te ontvangen!
Kerst
Ook al lijkt het in de meeste winkels nu
al Kerst, De Tandem is nog niet zo ver.
Na de afronding van het
Sinterklaasfeest zal de school worden
versierd en starten de voorbereidingen
voor de Kerstviering op school. Het
programma voor dit schooljaar wordt
opgesteld en komt vanzelf u kant op.
Voorbereidingen 4e kleutergroep
Lokalen worden opnieuw ingericht,
materialen zijn besteld en de meubels
komen er aan. De werving en selectie
van een nieuw teamlid is nog gaande.
Dit in samenwerking met Stichting
Robijn. Gezien de planning van de
instroom van de nieuwe leerlingen
gaan we er vanuit dat de vierde
kleutergroep in februari zal worden
gestart. Betrokkenen worden deze
maand geïnformeerd.
Dankwoord Theo
Ongetwijfeld heeft u Theo al druk aan
het werk gezien. In overleg met Theo,
de bedrijfsarts en medisch specialisten
is overeengekomen dat Theo zijn
werkzaamheden op eigen wijze kan
hervatten. We zijn erg blij om te
melden dat Theo weer bij ons op
school aanwezig is. Theo is een
gewaardeerde collega die onmisbaar
is in onze organisatie. Hij heeft veel
kracht kunnen putten uit de vele
kaarten, tekeningen en andere
uitingen van medeleven. Theo wil via

deze weg iedereen hiervoor
bedanken.
Met vriendelijke groet,
Vincent Kalshoven
Directeur Daltonschool De Tandem

Vrijdag 23 december zijn alle kinderen
om 12.00 uur uit en start de
kerstvakantie.
Femke, Annemarie & Lisette

SOEMO
Kerstgroep
Ook dit jaar vieren we Kerst op de
Tandem. Dit jaar een klein beetje
anders dan anders.
Donderdag 22 december starten we
met een kerstontbijt. Zoals gebruikelijk
brengt ieder kind iets lekkers mee voor
het ontbijt. In de onderbouw hangen
lijsten waar u op in kunt tekenen. In de
bovenbouw bespreken de
leerkrachten dit met de kinderen.
Houdt u er rekening mee dat de
kinderen die middag om 12.00 uur uit
zijn.
De avond start om 17.30 uur en zal
geheel buiten plaatsvinden. Ouders
begeleiden zelf hun kinderen bij deze
activiteit. Gezamenlijk sluiten we het
Kerstfeest af om 19.00 uur. Voor dit
avondprogramma maken de kinderen
op school een lampion. Wilt u uw kind
een lampje meegegeven voor in de
lampion? (Voorzien van naam) Deze
kunt u inleveren bij de
groepsleerkracht van uw kind.
We staan elk jaar stil bij een goed doel.
Dit jaar hebben we gekozen voor de
stichting Gambia, Geven met Liefde.
We willen producten verzamelen voor
de Burbage Nursery School. Vanaf 8
december staat er in de grote hal een
kraampje klaar om de producten in
dozen te doen. Er is grote behoefte
aan schoolspullen,
verzorgingsmiddelen, speelgoed en
levensmiddelen. Hierover volgt nog
een uitgebreide brief.

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 december is:
Praten op de juiste toon vinden wij hier
heel gewoon.

Groep A1/2, B1/2 C1/2

5 december
We hebben pepernoten gebakken. Er
zijn rommel- en strooipieten langs
geweest. We hebben onze schoen al
mogen zetten, Sinterklaaswerkjes
gemaakt, Sinterklaasspelletjes
gespeeld, Sinterklaasliedjes gezongen
en naar Sinterklaas verhalen geluisterd.
Maar! Maandag is het echt zo ver.
Sinterklaas komt op bezoek.
Speelgoeddag
Op dinsdag 6 december mogen de
kleuters speelgoed of een spel
meenemen waar zij vandaag mee
mogen spelen. Let u erop dat het
geen kleine onderdelen bevat wat
kwijt kan raken? Alvast bedankt!
Instroom groep A
In november zijn Djinti, Haythem,
Feline, Jara en Levi gestart. Welkom op
De Tandem!
Plastic tasjes
Het begint buiten koud te worden en
het zijn spannende tijden. Hierdoor
gebeurt er nog wel eens een
ongelukje. Kleding hebben wij op het
moment voldoende, maar we zijn nog
op zoek naar plastic tasjes om de
natte kleding in te doen. Ondanks de
afspraken en het toezicht van de
leerkrachten kan het gebeuren dat uw
kind vies of nat wordt van de regenen modderplassen. Mocht u het
vervelend vinden dat de schoenen
van uw kind vies worden, kunt u hen
regenlaarzen aantrekken.

hebben al heerlijke pepernoten
gebakken in de klas en allemaal ons
pietendiploma gehaald. In groep 3
hebben wij een super mooie taart
gemaakt waar iedereen met plezier
aan heeft gewerkt. Het wordt vast een
gezellig feest, met lekkers en veel
gezelligheid!
Op dinsdag 6 december mogen de
kinderen speelgoed mee naar school
nemen. Let er wel op dat het
speelgoed geen kleine onderdelen
bevat of snel stuk gaat. De school is
hier niet aansprakelijk voor.
Worstelclinic
Op maandag 12 december, maandag
19 december en maandag 9 januari
krijgen de kinderen van groep 3 een
worstelclinic van Worstelvereniging De
Halter.
Kerst
De Sint is het land nog niet uit of de
kerst staat alweer voor de deur. We
zullen het dit jaar een beetje anders
doen. Op donderdag 22 december
zullen we starten met een kerstontbijt
en in de avond wordt er een
vossenjacht georganiseerd. Het
programma van deze dag volgt nog
via een uitnodiging. De kinderen zijn
zowel donderdag 22 december als
vrijdag 23 december om 12.00 uur uit.
En voor daarna alvast fijne feestdagen
en een prettige vakantie gewenst. En
ook in de vakantie, lekker blijven lezen!
Ingrid, Marianne, Anneke, Chantal en
Annemarie

Met vriendelijke groet,
Annet, Bibi, Fenneke en Lisette

Groep 3
Sinterklaas
Komende maandag komt Sinterklaas
weer onze school bezoeken. We

Groep 4
Worstelen
Maandag 12 december, maandag 19
december en maandag 9 januari
krijgen de kinderen een worstelclinic

van worstelvereniging De halter. Dit zal
plaatsvinden tijdens de gymles.
Kerstbazaar
Op woensdag 14 december staat er
een gezellige kerstbazaar gepland.
Vanaf 14.00 uur mag iedereen daar
een kijkje gaan nemen.
Kerstfeest
22 december vieren we Kerst. De
kinderen gaan deze dag tot 12.00 uur
naar school. ’s Middags hebben ze
even vrij om bij te komen en zich op te
laden voor een gezellig
avondprogramma. Voor de
avondactiviteit gaan we lampionnen
knutselen. Zouden jullie allemaal een
elektrisch waxinelichtje willen
meegeven aan uw kind.
Kerstvakantie
Vrijdag 23 december gaat de school
om 12.00 uur uit en hebben de
kinderen twee weken kerstvakantie.
Hele fijne feestdagen en vast een
goed en gezond 2017.

Groep 5
De laatste maand van 2016. Een
maand met veel feestjes en toch ook
nog wel hard werken.
De Sint is in het land en brengt
maandag 5 december een bezoek
aan de Tandem
Alle kinderen worden vanaf 8.15 uur
op school verwacht om de surprises
naar binnen te brengen. Voor een 10uurtje wordt gezorgd. De lunch
moeten de kinderen zelf meenemen.
Om 14 uur zijn de kinderen uit. We
gaan er een leuke dag van maken.
Groep 5 krijgt een clinic worstelen in
deze maand. Een leuke en sportieve
activiteit!

Woensdag 14 december is er op
school een Bazaar. Alle kinderen
hebben in de groepen iets gemaakt
en dit wordt verkocht tijdens de
bazaar. De bazaar start om 13.30 uur
en duurt tot 14.30 uur. U bent allemaal
van harte welkom!
Donderdag 22 december vieren we
kerst op de Tandem. De kinderen zijn ’s
middags vrij en worden dan ’s avonds
weer op school verwacht. De tijden
krijgt u nog via een officiële
uitnodiging.
Boekbesprekingen:
2-12
Tom
16-12 Mohamed
Spreekbeurt
13-12 Emilie

Groep 6
De laatste maand van het jaar alweer
!
Maandag gaan we gezellig Sinterklaas
vieren. Hopelijk heeft iedereen een
geinige surprise gemaakt met een
passend gedichtje zodat we allemaal
tevreden kinderen hebben.
Op 7 december is de topotoets van
Drenthe aan de beurt. Dan is ook de
spreekbeurt van Radj, op de 14e die
van Souhail en na de vakantie, op 11
januari is Julian aan de beurt.
De boekbesprekingen : op 8
december is Julia en op de 15e is
Sophia..
Op woensdag 14 december is de
Kerstbazaar : neem je portemonnee
mee want er zijn hele mooie (
zelfgemaakte) dingen te koop !
Op 22 december vieren we kerst: het
programma krijgen jullie nog.
En dan de 23e.....pffft...lekker twee
weken kerstvakantie.

We zien elkaar dan weer fris & fruitig en
vol goed moed in het nieuwe jaar en
wel op maandag 9 januari !
Vriendelijke groet van Katty en Birgit

Groep 7
Momenteel zijn we erg druk bezig in de
klas met het project Romeinen. Naast
de informatieposter die door iedereen
gemaakt wordt, zijn we ook nog bezig
met het maken van een mozaïek.
In het kader van 'kunst in de klas'
hebben we ons ook verdiept in
Mondriaan. De schilderijen zijn
prachtig geworden en krijgen na de
Kerstvakantie een plekje in de klas.
Momenteel is de groep versierd in het
kader van de Sint en later natuurlijk in
kerstsfeer.
Nog een leuk nieuwtje: we hebben
met groep 7 een cajonworkshop
gewonnen. In het nieuwe jaar gaan
jullie hier meer van horen.
De kinderen van groep 7 hebben erg
hun best gedaan met taarten bakken.
De voorproeverij was op donderdag!
Een aantal taarten is ingezonden voor
de bakwedstrijd. We hopen dat we
een kans maken!
De komende weken zullen er weer
worstelworkshops gegeven worden
tijdens de gymles. We wensen de
kinderen leerzame en leuke lessen.
Maandag 5 december is het dan
zover: het Sinterklaasfeest. De
uitnodiging is al meegegaan. We
hopen er een leuke dag van te
maken! Wilt u uw kind nog even
helpen herinneren aan het meenemen
van een klein cadeautje voor het
dobbelspel?

Op woensdag 14 december is de
Kerstbazaar. De opbrengsten zullen
ingezet worden voor een goed doel
en gedeeltelijk gebruikt worden voor
de festiviteiten rondom het jubileum.
Kom dus allen gezellig langs en doe
een donatie in ruil voor iets moois of
lekkers!
Voor de knutselactiviteiten zijn we nog
op zoek naar lege potjes, wc-rolletjes,
kaarsen en kleine kerstballetjes.
Kerst! De voorbereidingen voor de
Kerstviering zijn al in volle gang. De
uitnodigingen voor deze dag zullen zo
spoedig mogelijk uitgedeeld worden.
Hierop staat meer informatie.
Alvast ter info: de kinderen zijn op 23
december om 12.00 uit.
De komende weken moet er (helaas)
ook nog gewerkt worden. Toetsen en
andere opdrachten die af moeten,
staan vermeld op het whiteboard.
Graag af en toe bij uw kind
controleren/navragen wat er nog te
doen is. Vaak wordt vergeten thuis
aan toetsen of opdrachten te werken
of om spullen mee te nemen naar
school.
Op vrijdag 23 december willen we het
klaslokaal een goede
schoonmaakbeurt geven. Op de deur
van het lokaal zal een lijstje komen te
hangen, waarop u zich mag
inschrijven. Vele handen maken licht
werk! Alvast bedankt!

Groep 8
Maandag 5 december vieren we het
sinterklaasfeest.
Woensdag 8 december gaan we op
bezoek bij het Anna van Rijn.
Maandag 13 en woensdag 14
december vinden in de avond de
adviesgesprekken plaats.

Ook wordt woensdag 14 december
een speciale Kerst-bazaar gehouden
van 13.30 tot 14.30. De bazaar wordt
door groep 8 georganiseerd. U komt
toch ook!
De kerstviering staat dit jaar in het
teken van het jubileum. Donderdag 22
december zijn de kinderen om 12 uur
vrij.
Voor een goede orientatie op de
middelbare school is het verstandig
om in de gaten te houden wanneer
de open dagen / informatieavonden
of proeflessen zijn. Voor sommige
proeflessen moet van tevoren worden
ingeschreven. Zie hiervoor het eerder
meegegeven informatieblad of de
websites van de betreffende scholen.
Vrijdag 13 januari hebben we een
circusproject bij het Oosterlicht, de
voorstelling voor ouders / familieleden
begint om 16.45 uur en duurt tot 17.30
uur.

