SNELBINDER 05

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
De beste wensen!
Namens het team wens ik een ieder
een gelukkig, leerzaam en gezond
2017 toe!
Denkt u aan?
 Voor de veiligheid van de
bezoekers aan de Planetenbaan
verzoeken wij iedereen in de
vakken te parkeren.
 Als volwassenen zijn wij een
rolmodel en hebben wij een
belangrijke taak. Daarom de
herinnering: het is niet toegestaan
om te roken op het schoolplein.
 Mocht u iets willen delen waar de
school iets mee kan, loopt u dan
gerust binnen!
Enquête ‘Nieuwe tijden’
In december t/m begin januari is er de
gelegenheid geweest om input te
leveren m.b.t. het 5-gelijke
dagenmodel en het continurooster.
Het rapport is opgemaakt en zal eerst
worden besproken binnen de MR. In
de volgende Snelbinder nemen wij de
uitslagen op. We danken u voor het
invullen!
Vincent Kalshoven

SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO
methode. SOEMO staat voor sociaal
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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 januari is:
“Hulp vragen en geven is een heel
goed plan want daar leren we samen
van.”

Save the date!
We hebben nog twee leuke
jubileumactiviteiten waarbij beide
ouders welkom zijn, noteer deze vast in
uw agenda!
 Vrijdag 7 april van 13.30 uur tot
15.30 uur.
 Vrijdag 23 juni vanaf 16.00 uur.

Let op! De dagen staan vast, maar de
tijden kunnen licht afwijken!

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gelukkig Nieuwjaar
Wat was het fijn om iedereen
afgelopen week weer te zien. We
hopen dat iedereen fijne feestdagen
heeft gehad en wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar.

Wij zijn op zoek naar plastic tasjes,
sparen jullie mee?

Groep 3
Het is alweer 13 januari, de echte
winter lijkt eraan te komen, en vanaf
deze plek wensen wij iedereen een
goed, gezond en gezellig 2017 toe.

Nieuwe kinderen
In het nieuwe jaar zijn er ook weer een
aantal nieuwe kinderen op de Tandem
begonnen.
Wij wensen Quinsey, Jealynn, Maida
en Levi heel veel plezier in groep A.

Terugkeer juf Anneke in groep 3 A.
Juf Anneke is hersteld en zal vanaf
maandag 16 januari weer bij groep 3
A te vinden zijn op de maandag,
dinsdag en woensdag om en om. Op
die dag nemen we afscheid van juf
Marianne. Dank je wel voor het
invallen, Marianne.

Thema eten
Afgelopen week zijn we met het
thema eten begonnen, de komende
twee weken zullen we ook nog met dit
thema bezig zijn.
Tijdens het thema hebben we het over
gezond en ongezond eten,
boodschappen doen, we leren waar
verschillend eten vandaan komt en
ontdekken verschillende smaken.

Thema Piraten komt eraan.
Kern 6 van VLL is alweer bijna klaar en
dan komt kern 7 eraan met het leuke
thema Piraten. Aan de kinderen willen
we vragen of ze van thuis vast boeken,
verkleedkleding, enz. willen
meenemen naar school. In de gang
zal een schatkist komen te staan en
daar kunnen de spullen, graag
voorzien van naam, in.

Circuit
Woensdag zijn we weer met het
onderbouw circuit begonnen. De
kinderen van de kleutergroepen,
groep 3 en groep 4 gaan tijdens het
circuit naar een andere groep en
doen daar leuke activiteiten.

Veilig leren lezen
Binnenkort leren we de laatste ‘losse
‘letter, de ‘ei ‘.En vanaf dan gaan we
extra hard oefenen met het op tempo
lezen. Ook de teksten die we gaan
lezen worden technisch steeds lastiger.
Dit is dan ook een belangrijk moment
in groep 3 want het kan zijn dat
kinderen die het tot nu toe allemaal
nog konden bijbenen nu meer moeite
gaan krijgen met de aangeboden stof.
Natuurlijk letten wij daar extra op maar
als u hier thuis iets van merkt
dan horen wij het graag.

Cito
In januari zijn altijd de toetsen gepland.
Ook in onze groepen zullen de oudste
kleuters de komende tijd getoetst
gaan worden. Mochten hier
bijzonderheden uit komen, wordt u op
de hoogte gesteld. Verder kunnen de
resultaten in februari tijdens de
oudergesprekken besproken worden.
Plastic tasjes

Januari: Toets maand
In januari staan er een aantal toets
momenten gepland zoals de
wintersignalering van Veilig

Leren Lezen, de Cito-toetsen Rekenen,
Spelling en Taal. Zo krijgen we een
nog beter beeld van wat uw kind al
kan en wat extra oefening nodig
heeft. 3 Februari krijgen de kinderen
hun eerste rapport mee en vindt er
een 10 minuten gesprek met u plaats.
Gymschoenen
Wat groeien de kinderen toch snel.
Dat betekent wel dat ook
gymschoenen kunnen
gaan knellen. En te kleine
gymschoenen lopen niet lekker !
Denkt U eraan uw kind gymspullen
mee te geven op maandag en vrijdag
? Gymmen op blote voeten is niet
alleen pijnlijk maar kan ook
voetwratten veroorzaken.
Meelopen naar de gymzaal
Naast de deur van de klas hangt een
nieuw meeloopschema. Wij willen u
vragen hier weer op in te tekenen. En
natuurlijk, bij voorbaat, onze hartelijke
dank hiervoor.

Vrijdag 27 januari gaan we met groep
4 verhuizen naar de bovenbouw. Het
handvaardigheidslokaal is
omgetoverd tot een mooi nieuw
klaslokaal. Tot de zomervakantie zal dit
onze nieuwe klas zijn.
Zwemles
Vanaf donderdag 2 februari staan de
zwemlessen gepland. We zullen om
10.15 uur vertrekken en rond 11.45 uur
weer terug zijn op school. Vanaf
maandag kunt u zich inschrijven om
mee te lopen. Mochten er geen
ouders zijn om mee te lopen vervalt de
zwemles. Er volgt nog een brief met
uitgebreide informatie.
Eerste rapport
Vrijdag 3 februari krijgen de kinderen
het eerste rapport mee. De
rapportgesprekken vinden plaats op 7
en 9 februari. Schrijf het vast in uw
agenda.
Femke

Groep 4

Groep 5

Hierbij de Snelbinder voor januari. Laat
ik beginnen met de allerbeste wensen
voor 2017. Er staat ons een drukke
maand te wachten.

Allereerst iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar!
Na een fijne kerstvakantie zijn we weer
goed gestart.

Danslessen
Maandag 23 januari, 30 januari, 6
februari en 13 februari krijgen de
kinderen van groep 4 en 5 dansles van
Annemarie Verhoeven. De dansles
wordt gegeven in de IJsselhal. Groep 4
zal van 10.00 uur tot 11.00 uur les
krijgen. De gewone gymles zal deze 4
maandagen vervallen.

Schoolzwemmen
In de maand januari zwemmen we
nog op donderdag 12 januari . Dit is
een gewone les. De badjuf en
badmeester gaat dan bekijken welke
kinderen er eventueel af kunnen
zwemmen. Ze geven de kinderen die
af mogen zwemmen een briefje mee.
Op deze manier wordt u dus op de
hoogte gebracht. Kinderen die niet af
kunnen zwemmen voor een diploma,
mogen wel zwemmen voor een
certificaat. Daar krijgt u dan ook
bericht over. Het afzwemmen is op
donderdagmiddag 19 januari van
12.45 uur tot ongeveer 13.30 uur. U

Cito
Op 20 januari zullen we de midden
toetsen van cito afnemen.
Verhuizen

bent natuurlijk allemaal van harte
welkom om te komen kijken! Na het
afzwemmen mogen de kinderen
direct mee naar huis. Kinderen die niet
worden opgehaald, lopen met de
leerkracht mee terug naar school. De
laatste les is donderdag 26 januari. Dat
wordt nog een hele gezellige laatste
les.
Vanaf vrijdag 3 februari is er elke
vrijdag gymles in de IJsselhal. Denk
aan de gymspullen!
Smaakkist
Vanaf maandag 16 januari hebben
we een smaakkist in de klas van NME.
(Natuur en Milieu Educatie)
In deze kist zitten veel proefjes die we
met de kinderen gaan doen. Het gaat
over voeding.
Deze kist sluit aan bij thema 3 van
Naut.
Danslessen cultuur actief
Vanaf maandag 23 januari starten we
met vier danslessen in de IJsselhal.
De lessen worden gegeven door een
docent van Cultuur actief.
Cito
Eind januari maken we in groep 5 de
Cito toetsen van midden groep 5.
Spreekbeurten:
10 januari Isobella
17 januari Loek
24 januari Lucie
31 januari Daphne
Boekbesprekingen:
13 januari Rania
20 januari Dennis
27 januari Maher
3 februari Lara

Groep 6
Na een welverdiende kerstvakantie
gaan we er in de maand januari weer

keihard tegenaan. Er komen nogal
wat methodetoetsen aan en eind van
de maand zijn er de Cito M toetsen
voor begrijpend lezen, spelling en
rekenen.
Ook worden de kinderen getoetst op
technisch lezen, de DMT. Tussendoor
hebben we dan ook nog wel tijd voor
andere dingen zoals zingen met Geert
of met groep 4 t/m 8 in de hal. Ook zijn
we de schrijfvaardigheid aan het
bevorderen (jullie zagen al het mapje
met schoolreisverhalen) waarvoor we
steeds uitdagende opdrachten
proberen te bedenken. Inmiddels
hebben we er ook een nieuwe jongen
bij : hij heet Walid .....van harte welkom
!
Hier nog even wat data:
Spreekbeurten zijn op:
18/1 Eveline
25/1 Eline
1/2 Niek
De boekbesprekingen:
26/1 Lott,
2/2 Wessel
De strookjes voor de
rapportgesprekken komen op 20
januari en op 3 februari krijgen de
kinderen hun rapport. De gesprekken
volgen dan op 7 en 9 februari.
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Voor iedereen de beste wensen voor
2017!
Wat staat er voor januari op het
programma:
Deze maand zijn we bezig met het
project silhouet in beweging. Hiervoor
doen we verschillende creatieve

activiteiten en we krijgen een gastles
over dit onderwerp.
Donderdag 9 februari neemt Esmé
afscheid van ons. Haar stage in groep
7 zit er helaas op. Gelukkig gaat ze ons
niet helemaal verlaten. Ze blijft bij ons
op school en zet haar stage voort in
groep 3. We willen haar bedanken en
wensen haar veel succes in groep 3.

Veel middelbare scholen hebben in
januari open dagen of -avonden.
Vergeet deze niet te bezoeken! We
adviseren altijd om meerdere scholen
te bezoeken. Data van de open
dagen of –avonden zijn te vinden in
de reeds meegegeven informatie of
via de website van de middelbare
scholen.
Sander

In januari worden de landelijke Cito
toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die
jaarlijks in elke groep afgenomen
worden.
Vrijdag 3 februari krijgen de kinderen
hun eerste rapport. Dinsdag 7 februari
en donderdag 9 februari zijn de
rapportgesprekken.
De afgelopen tijd zijn we druk bezig
geweest met het stelonderwijs. De
kinderen schrijven regelmatig een
verhaal en leren hoe de opzet van
een verhaal gemaakt moet worden.
De inleiding, kern en slot zijn hierbij erg
belangrijk. We hebben al verhalen
geschreven over oma’s en opa’s, de
Romeinen en de kerstvakantie. We
hangen de verhalen in de klas op dus
neem gerust eens een kijkje!

Groep 8
We wensen alle kinderen en ouders /
verzorgers uiteraard een gelukkig en
gezond 2017.
De eerste maand van het jaar is direct
druk en spannend. Vrijdag 13 januari
hebben we het circusproject op het
Oosterlicht College. Dinsdag 17 januari
gaan we op bezoek bij het Cals
college Nieuwegein, donderdag 19
januari gaan we naar de open
lesmiddag op het Cals college
IJsselstein. Vergeet deze dagen je fiets
niet!

Oproep!

Gezocht:
 Ouders die het leuk vinden om
met een groepje kinderen in de
moestuin te werken.
 Ouders die het leuk vinden om
in hun eigen tijd te helpen met
het onderhoud van de
moestuin.
 Ouders met kennis van tuinieren
die het leuk vinden om ons (de
moestuingroep) te adviseren en
te assisteren bij de inhoud en
het onderhoud van de
moestuin.
In het voorjaar willen we weer dat alle
kinderen van de school actief zijn in de
moestuin en daardoor kennismaken
met tuinieren, leren waar voedsel
vandaan komt, leren hoe planten
groeien, de natuur letterlijk voelen en
nog veel meer.
Daar hebben we veel hulp bij nodig.
Het maakt niet uit of u veel of weinig
tijd beschikbaar bent, alle beetjes
helpen.
Bent u een van bovenstaande ouders
of alle drie, geef u dan snel op bij
Fenneke of Anne.

