SNELBINDER 06

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
Rapportgesprekken
Aankomende week vinden de
rapportgesprekken plaats. Hierin
worden de vorderingen van uw kind
besproken. We verzoeken u om het
rapport mee te nemen naar het
gesprek.
Kinderwagens
In verband met de logistiek en de
veiligheid verzoeken wij u vriendelijk
om de kinderwagens buiten te laten
staan onder de luifel. Alvast dank voor
uw medewerking en begrip.
Fietsen
Geregeld zien wij nog fietsen op ons
plein staan. Dit soms zelfs in het
weekend. We raden uw kinderen aan
om de fiets na schooltijd mee naar huis
te nemen. De school is niet
aansprakelijk voor vermissing of
beschadiging.
Inloopspreekuur directie
Op 9 februari tussen 08.30 en 09.30 uur
is er de gelegenheid om zonder
afspraak binnen te lopen om
eventuele vragen te stellen of andere
zaken te bespreken. De deur staat
open!
MR zaken
Het basisonderwijs in IJsselstein maakt
bijzondere tijden door. Een aantal
scholen fuseert, sluit of krimpt fors.
Ouders van deze scholen zoeken
mogelijk een andere school voor hun
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kind(eren). Al dit soort zaken kunnen
effect hebben op De Tandem. Ik heb
de MR verzocht om mee te denken
over mogelijke scenario’s die zich voor
kunnen gaan doen. Een vergadering
van de MR is over het algemeen
openbaar. Het is dus mogelijk om aan
te sluiten bij een vergadering wanneer
u dit bij de voorzitter van de MR heeft
aangegeven.
Verwijzing naar de website
Nieuwtjes, informatie of enkele foto’s
treft u aan op www.de-tandem.nl
Foto's
Scholen zijn gebonden aan de Wet op
de Privacy. Ouders moeten
toestemming geven voor publicatie
van foto’s waar hun kind op staat. In
principe wordt dit eenmaal per jaar
gevraagd. Van ieder feest worden
foto’s gemaakt, daarna gescreend
door de directie en via de betreffende
feestcommissies ter beschikking
gesteld.
Juffrouw Annemarie
Juffrouw Annemarie zal op 24 februari
afscheid nemen van haar groep. Zij zal
zich verder richten op haar
vervolgopleiding. Ouders van groep 3B
zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Inmiddels heeft De Tandem een
opvolger gevonden. Zijn naam is
Gerard Clements en zal dus de
meester worden van groep 3B.
Meester Gerard is bekend binnen de
school en zal aankomende weken
nader kennis maken. We danken
juffrouw Annemarie voor haar
inspanningen Meester Gerard heten

wij hartelijk welkom. We wensen zowel
meester Gerard als juffrouw Annemarie
veel succes!

Inloop spreekuur Jeugdteam
Voor vragen en zorgen
van kinderen, jongeren
en hun ouders in
IJsselstein.
Kinderen en jongeren verdienen het
om prettig en veilig op te groeien.
Vaak lukt dat op eigen kracht of met
hulp van familie, vrienden en
kennissen. Soms lukt het niet en is er
tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u
terecht bij het Jeugdteam IJsselstein.
Samen kijken we naar wat er aan de
hand is en zoeken we een passende
oplossing.
In 2017 zal twee keer in de maand
Anita van der Voorn, medewerkster
van het jeugdteam, op
vrijdagochtend een inloop spreekuur
van 08:45 tot 10.00 uur op school
houden. Bij haar kunt u als ouder en/of
verzorger binnenlopen met kleine en
grote vragen over opgroeien en
opvoeden. Anita is het kamertje van
Sjanel (naast groep C) te vinden. U
kunt haar zelf bezoeken en met haar in
gesprek gaan óf een gesprek plannen.
Op 3 Februari a.s. zal Anita voor het
eerst op school aanwezig zijn.
Daarnaast is zij er op de volgende
data:
17 Februari, 17 Maart, 7 April, 21 April

Tandemfestival
Vrijdag 24 februari is het
Tandemfestival. Het thema dit jaar is
‘Vroeger en nu…’ Alle kinderen
mogen deze dag verkleed naar school
komen. De kinderen hoeven geen 10-

uurtje mee te nemen, maar wel een
lunch. Mocht uw kind last hebben van
een allergie, neem dan even contact
op met de desbetreffende leerkracht.
Binnenkort krijgen de kinderen een
uitnodiging mee naar huis. We maken
er een ouderwets gezellig feest van.

Moestuin 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
beschikbaar bent, alle beetjes helpen.
Bent u een van bovenstaande ouders
of alle drie, geef u dan snel op bij
Fenneke of Anne.

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 februari is:
Heb je pesten in de gaten? Dan is het
goed om er op school en thuis over te
praten.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema eten
De afgelopen weken hebben wij
gewerkt over het thema eten. We
hebben veel geleerd over gezond en
ongezond eten en de schijf van vijf. De
kinderen hebben heerlijk gespeeld in
‘het restaurant’ of ‘de marktkraam’ die
we in de klas hadden tijdens dit
thema. Ook hebben de kinderen
verschillende soorten eten geproefd.
Kortom een heerlijk thema om over te
werken.
Vanaf 6 februari gaan de groepen A,
B en C werken over het thema Kunst.
Tijdens dit thema hebben we het
onder andere over de verschillende
soorten kunst, beroemde schilders,

musea enz. Groep D werkt vanaf 6
februari over het thema Welkom op
school, waarbij het naar school gaan
centraal staat. Na de
voorjaarsvakantie zullen zij ook
aansluiten bij de thema’s van de
andere kleutergroepen.
4e kleutergroep
Het is zover! Op maandag 6 februari
start de 4e kleutergroep. Juf Anne en
juf Minka zijn de juffen van groep D. Juf
Anne werkt op maandag en dinsdag,
juf Minka op woensdag, donderdag
en vrijdag.
Juf Anne geeft voortaan VVE op
woensdag en donderdag.
Rapporten
De kinderen van groep 2 hebben
vandaag hun rapport gekregen. Op
dinsdag 7 februari en donderdag 9
februari zullen de oudergesprekken
plaatsvinden. Denkt u er aan om het
rapport mee te nemen naar het
oudergesprek?
Gevonden voorwerpen
Is uw kind een handschoen, muts of
schaal kwijt? Kijk dan even bij de
gevonden voorwerpen. Deze liggen in
de gang van groep A en B op de gele
tafel.

Groep 3
Veilig Leren Lezen
Kern 6 is afgesloten Wauw! Wat gaan
de groepen 3 snel, we zitten alweer op
de helft. Dat hebben we dan ook
gevierd met een lekkere pannenkoek.
Kern 6 van Veilig Leren Lezen is
bijzonder, want dit betekent dat we
alle letters aangeboden hebben
gekregen! Nu gaan we letterclusters
leren zoals de sch, ng en nk. Het is
belangrijk dat de kinderen niet meer
hakken en plakken, maar dat ze
woordjes in één keer lezen en dat dit
steeds vlotter gaat. Veel oefenen in

boekjes van de bibliotheek is hierbij erg
belangrijk.
We zijn nu gestart met het kern 7. Deze
kern gaat over Piraten! Wanneer de
kinderen thuis iets hebben liggen van
het thema, dan mag dit mee naar
school genomen worden.
Tandemfestival.
Vrijdag 24 februari is het weer zo ver,
het Tandemfestival! Deze dag mogen
alle kinderen verkleed op school
komen en zullen we optreden voor de
podiumparels. De uitnodiging voor het
festival ontvangt u nog. Het belooft
weer een leuke en gezellige dag te
worden.
Takenplanner
We gaan binnenkort beginnen met
een takenplanner. Dit zal nog wel
even wennen worden en zeker in het
begin best lastig. Gelukkig vinden
kinderen het vaak prettig om zelf de
volgorde van het maken van de taken
te kunnen plannen. U hoort er
binnenkort vast meer over van uw
kind. Leuk om dan uw zoon of dochter
eens te vragen of ze de planner willen
laten zien en uit kunnen leggen.
Werkdagen Anneke/ Ingrid
In de week voor de voorjaarsvakantie
zal Ingrid op maandag 20 en dinsdag
21 februari werken en Anneke op
woensdag 22, donderdag 23 en
vrijdag 24 februari.

Groep 4
Bewegen op muziek
We zijn halverwege de danslessen van
kunst centraal. De leerkracht heeft
aangegeven dat ouders het laatste
kwartier van de laatste les een kijkje
mogen komen nemen. Mochten jullie
zin hebben om te komen kijken zijn
jullie maandag 13 februari om 10.45
uur welkom in de IJsselhal aan de
vijverkant.

Tandemfestival
Op vrijdag 24 februari is het
Tandemfestival. Het thema dit jaar is
Vroeger en nu. De kinderen mogen
deze dag verkleed naar school
komen. Een 10-uurtje krijgen de
kinderen van school. De lunch moeten
de kinderen zelf meenemen. Om
14.00uur zijn de kinderen vrij en
hebben ze heerlijk een week
voorjaarsvakantie.
Zwemles en gymles
We zijn gestart met de zwemlessen. De
meelooplijst is al een groot gedeelte
ingevuld. Willen jullie ook de lijst voor
de gym ook weer invullen. Alvast
bedankt.
Ik zie jullie allemaal tijdens de
rapportgesprekken van 7 en 9 februari.
Katty en Femke

Groep 5
De zwemlessen zijn afgerond en vanaf
vrijdag 3 februari gaat groep 5 iedere
vrijdag naar de gymzaal.
Afgelopen week hebben we de Cito
toetsen afgenomen. De kinderen
hebben goed hun best gedaan.
Wij zullen de resultaten tijdens de 10
minuten gesprekjes laten zien.
Op dinsdag 7 februari zijn we beide bij
de gesprekken. Donderdagmiddag 9
februari is Vera er en donderdagavond
Judith dit i.v.m. een cursus. Fijn om u
allen weer te spreken.
Cultuur actief IJsselstein
Sinds twee weken volgen wij een
dansexpressie cursus vanuit cultuur
actief IJsselstein. Misschien heeft u
afgelopen week ook een flyer
gekregen waar het een en ander in is
uitgelegd. Maandag 13 februari is
alweer de laatste les in de IJsselhal. U
bent dan van hart welkom om een

kwartiertje naar uw kind te komen
kijken. Vanaf half tien bent u van
harte welkom in de IJsselhal ingang
aan de vijverzijde.
Vrijdag 24 februari vieren we het
jaarlijkse Tandemfestival. De kinderen
mogen deze dag verkleed naar school
komen. Meer informatie hierover volgt
nog
Boekbesprekingen
3 februari Lara
10 februari Valentijn
17 februari Taha
10 maart Emilie
Spreekbeurten
7 februari Stijn
21 februari Frank
7 maart Mohamed

Groep 6
Op 7 en 9 februari zijn de
rapportgesprekken. Bij het rapport zit een
strookje waarop staat wanneer jullie zijn
ingepland. Deze keer spreken we alleen
met de ouders.
Spreekbeurten zijn er op
8/2: Adam
15/2: Sophia
22/2: Duncan
Boekbesprekingen:
9/2: Radj
16/2: Tygo
23/2: Eveline
Op vrijdag 24 februari is het
Tandemfestival (daarover meer in de
uitnodiging) en daarna hebben we lekker
een weekje vakantie. Op maandag 6
maart beginnen we weer.
In mei is er weer schoolvoetbal : op 10 mei
zijn de jongens aan de beurt en op 17 mei
de meisjes. Op beide middagen hebben
we een scheidsrechter nodig en een
coach. Graag snel aanmelden zodat we
weten of het door kan gaan.
Met vriendelijke groeten, Katty en Birgit

Groep 7
Twee weken geleden hebben we
genoten van de cajongastles. U heeft
op de foto's al kunnen zien hoe
geconcentreerd de kinderen hiermee
aan de slag gingen. We hebben de
afgelopen weken ook hard gewerkt
aan de CITO toetsen.
We nemen deze maand afscheid van
onze stagiaire Esmé. We hebben een
leerzame en gezellige tijd achter de
rug. Esmé verhuist over twee weken
naar groep 3A, waar ze haar stage
vervolgt.
Volgende week dinsdag zullen we een
gastles krijgen in het kader van
'silhouet in beweging'. In de groep zijn
we hier ook al druk mee bezig
geweest. De werkstukken zullen
binnenkort te bewonderen zijn.
Op vrijdag 24 februari is het
Tandemfestival; de uitnodiging voor de
kinderen met daarin de belangrijkste
informatie ontvangt u later. De week
daaraan voorafgaand zullen de
voorrondes in groep 7 plaats vinden
voor het onderdeel van de
podiumparels.
Volgende week zijn de
rapportgesprekken. Wilt u het rapport
alstublieft meenemen naar het
gesprek?
Voor de komende toetsen waarvoor
geleerd moet worden, verwijzen we u
naar het huiswerkbord en de agenda
van uw kind. Nog wel even het
overzicht van de boekbesprekingen
(BB) en spreekbeurten (SB):
BB Max op 7 februari
SB Anzal op 9 februari
SB Amy op 10 februari
BB Layla op 14 februari
SB Eduard op 17 februari

BB Katja op 21 februari
SB Jowairiyah op 23 februari

Groep 8
In februari zijn de laatste open dagen
van de middelbare scholen in de
omgeving. Zorg dus dat je deze
bezoekt en een school van voorkeur
maar ook een tweede keuze hebt. 3
februari krijgen we onze rapporten.
Woensdag 22 februari gaan we naar
het stadje voor het thema `Dit
herdenken wij`. We worden om 10 uur
verwacht bij het oude stadhuis voor
een rondleiding. We zijn rond 11 uur
weer terug. Als er ouders zijn die willen
meelopen mag u zich melden bij
Sander.
Vrijdag 24 februari viert de school het
Tandemfestival. De kinderen mogen
verkleed naar school komen.

