SNELBINDER 07

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
Primair onderwijs IJsselstein
Het aantal geboorten is in IJsselstein de
laatste jaren afgenomen. Dit heeft als
gevolg dat basisscholen krimpen in
leerlingenaantal. Inmiddels worden
vestigingen opgeheven, worden fusies
aangegaan of nagedacht over een
ander onderwijsconcept. De Tandem
heeft geen hinder ervaren van de
forse krimp die in IJsselstein plaatsvindt.
Verwijzing naar de website
Zoals bekend heeft De Tandem een
website die actueel wordt gehouden.
Op de website treft u allerlei nieuwtjes
en wetenswaardigheden aan.
www.de-tandem.nl
Start van de dag!
We merken dat in de onderbouw de
lessen niet op tijd kunnen starten. We
verzoeken alle ouders om uiterlijk met
het luiden van de bel de school te
verlaten. Daarnaast gaan we er vanuit
dat iedere leerling op tijd op school is.
De deuren worden om 08.30 uur
gesloten. Dank voor uw medewerking!
Kinderwagens
Het gaat al een stuk beter, maar toch
nog even onder de aandacht: In
verband met de logistiek, veiligheid en
hygiëne verzoeken wij u dringend om
kinderwagens buiten onder de luifel te
laten staan. Alvast dank voor uw
medewerking.

10-03-17

Tandem is stemlocatie
Op 15 maart is De Tandem een
officiële stemlocatie. De centrale hal
wordt hiervoor ingericht. Via de
hoofdingang zijn de stemhokjes te
bereiken.
Aanmelden broertjes/zusjes
Om een goede prognose te kunnen
opstellen is het van belang dat wij
inzichtelijk hebben of alle broertjes en
zusjes staan ingeschreven. Het verzoek
is of u na wilt gaan of uw kinderen
vanaf 1 jaar staan ingeschreven op De
Tandem.

MR
Nieuw lid MR!
Rianne Romijn (moeder van Nova uit
groep 2) is toegetreden tot de MR
namens de oudergeleding. Ze volgt
Oscar Kempees op die de afgelopen 4
jaar lid is geweest van de MR. We
danken Oscar voor alle inzet en
toewijding de afgelopen jaren en
heten Rianne hartelijk welkom!
Resultaten ouderenquête
continurooster en 5 gelijke dagen
model
In december is een enquête
gehouden onder de ouders m.b.t. de
invoering van het continurooster en 5
gelijke dagen model. Deze is door 43
van de 160 ouders ingevuld. De
resultaten geven een heel positief
beeld, het nieuwe rooster lijkt goed
geaccepteerd te zijn door de ouders.
Er zijn wel enkele suggesties gedaan
om aanvullende verbeteringen door te

voeren. Deze worden door de MR
samen met de directie verder
onderzocht.
Hygiëne toiletten
In de MR is de hygiëne van de toiletten
besproken. Deze zijn soms vies en
worden één keer per dag na schooltijd
schoongemaakt. Leerkrachten
hebben met het continurooster ook
niet meer de mogelijkheid om zelf
even in de pauze wat schoon te
maken. We zien het netjes houden van
de toiletten als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en hopen dat
hier ook thuis aandacht aan wordt
besteed. Bent u bereid om zelf de
handen uit de mouwen te steken om
de toiletten een keer extra schoon te
maken? Meld u dan aan bij een van
de MR-leden.

Hondenpoep
Helaas ligt er, ondanks de
opruimplicht erg veel hondenpoep in
de grasstroken rond de school. Nu zien
wij regelmatig kinderen of ouders door
deze grasstrook lopen of fietsen. Met
als gevolg hondenpoep op de stoep,
aan de schoenen en uiteindelijk ook
op de vloer in de school en dat is voor
niemand fijn.
Zou u dit in de gaten kunnen houden
en uw kinderen erop willen wijzen dat
ze beter niet door het gras kunnen
lopen?
Daarnaast kunt u ook hondenbezitters
hierop aanspreken en zeggen dat de
strook aan het water wel mag worden
gebruikt om hun hond uit te laten.

Sponsoring
Op de Tandem doen we elk jaar al
veel leuke activiteiten. Dankzij het 40
jarig bestaan, worden er dit jaar leuke
extra activiteiten georganiseerd. Voor

die activiteiten zijn we op zoek naar
een aantal sponsoren. Als er ouders zijn
die via hun werkgever of eigen bedrijf
mogelijkheden zien om een bijdrage
te leveren, dan zouden we daar graag
mee in contact komen.
Het eerste concrete doel is het
muzikale avontuur op vrijdag 7 april
waarover in deze snelbinder al meer
informatie staat. Voor die dag zijn we
met name op zoek naar financiële
bijdrages vanwege de kosten van het
bedrijf dat de workshops verzorgt. Ook
later in het jaar zijn nog een aantal
jubileum activiteiten waarbij we wat
extra sponsoring zouden kunnen
gebruiken, zoals de familiedag, BBQ
en reünie. Ziet u mogelijkheden om
vanuit uw bedrijf financieel of met
middelen een bijdrage te leveren,
spreek dan even meester Sander of
Alwin, de voorzitter van de MR aan, of
stuur een mail naar mr@de-tandem.nl.

Muzikaal avontuur!
Op 7 april dan is het zo ver! Om te
vieren dat de school 40 jaar bestaat,
gaan we met de hele school op
muzikaal avontuur! De organisatie
MaxMusic geeft elke groep twee
professionele workshops. Eén gericht
op dans en één gericht op muziek
maken. U mag hier natuurlijk ook van
meegenieten, dus kom vrijdag 7 april
naar de IJsselhal om naar het
eindresultaat van deze workshops te
kijken! Elke groep geeft een
presentatie van één van de workshops
waar ze aan hebben deelgenomen.
Dat wordt een swingend feest!
MaxMusic heeft hun plannen iets
gewijzigd, dus in tegenstelling tot wat
in een eerdere snelbinder stond, is het
belangrijk om tussen 13.00 uur en 14.30
uur vrij te hebben. Er is plek voor twee
volwassen per gezin. Alle kinderen van

de Tandem kijken naar elkaar. We
hopen u allen te zien in de IJsselhal!

Oproep Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen wij weer mee
met de Koningsspelen. Dit is een
gezellige dag die in het teken staat
van sport en spel. Om deze dag tot
een succes te maken, zijn wij weer op
zoek naar veel hulpouders.
De kleutergroepen en de groepen 3
beleven deze dag in de boomgaard.
We hebben voor de onderbouw hulp
nodig van 8.30 uur tot 12.00 uur. De
groepen 4 t/m 8 mogen gebruik
maken van de hockeyvelden van
IJsseloever en sporthal de Oever. Voor
deze groepen is hulp nodig van 9.00
uur tot 14.00 uur.
In de onderbouw begeleiden ouders
een groepje van spel naar spel en
helpen met de opbouw en het
opruimen van alle spullen. In de
bovenbouw staan ouders ingedeeld
bij een spel of atletiek onderdeel. Alle
kinderen van groep 4 t/m 8 komen
langs om het spel te spelen of de
oefening uit te voeren.
Rond 13.00 uur is het circuit afgelopen
maar u mag natuurlijk ook blijven tot
twee uur. In die tijd eten we met de
kinderen, lopen we weer terug naar
school en is er op het plein een
gezamenlijke afsluiting.
We horen graag of jullie erbij kunnen
zijn. Laat ook even weten of je bij de
onderbouw (kleuters en groep 3), of
de bovenbouw (groep 4 t/m groep 8)
komt helpen. Opgeven kan via de
mail of via de intekenlijst bij de
ingangen van de school.
Vera (groep 5):
veranegenman@de-tandem.nl
Annet (groep B):
annetdewit@de-tandem.nl

We kijken uit naar een sportieve en
gezellige dag!
Met vriendelijke groeten,
De organisatie van de Koningsspelen

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 maart is:
Iedereen mag mee doen, dat is fijn,
hoe meer zielen hoe meer gein!

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Welkom
In groep D starten Bjorn, Matylda en
Nadim. Welkom op de Tandem!

Thema Boerderij en hulp gezocht
Maandag 20 maart beginnen wij met
het thema Boerderij. De kinderen
mogen spullen over de boerderij
meenemen voor op de thematafel.
Ook zullen wij een boerderij gaan
bezoeken. Hiervoor hebben wij uw
hulp nodig! Wij zijn op zoek naar
ouders die willen rijden en daar een
groepje willen begeleiden. Alle
groepen zullen om 09.45 uur vertrekken
en rond 12.00 uur weer terug zijn.
Hieronder staat welke groep op welke
datum gaat. Geeft u het aan de
leerkracht van uw kind door als u mee
wilt rijden?
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D

dinsdag 4 april
donderdag 6 april
dinsdag 11 april
donderdag 13 april

Oproep kleding
Wij zijn op zoek naar broeken, sokken
en onderbroeken voor als er een
'ongelukje' heeft plaatsgevonden.
Zelfredzaamheid
Denkt u eraan om uw kind schoenen
en kleding aan te doen die zij zelf aan
en uit kunnen doen? Daarnaast
vragen wij of u ons wilt helpen uw kind
goede toiletmanieren aan te leren.
Zoals goed op het toilet zitten, gebruik
wc-papier en handen wassen na het
plassen. Alvast bedankt.
Daltondag woensdag 15 maart
Woensdag 15 maart is het nationale
Daltondag. Wij doen hier als
Daltonschool ook aan mee. U mag
tussen 08.45 - 09.45 uur een kijkje
komen nemen in de klas.
Muziekdag op vrijdag 7 april
In verband met het 40 jarig jubileum
hebben wij dit jaar een aantal extra
leuke activiteiten. Een daarvan is een
muziekdag en deze zal zijn op vrijdag 7
april. De kinderen bereiden deze dag
een presentatie voor. Let op! De tijd

waarop u deze presentatie mag
komen bekijken is veranderd. U bent
om 13.00 uur van harte welkom en het
zal rond 14.30 uur afgelopen zijn.
Met vriendelijke groet,
Anne, Annet, Bibi, Fenneke, Lisette en
Minka

Groep 3
Tandemfestival
Het is alweer 2 weken geleden maar
wat was het gezellig……het
Tandemfestival. Iedereen prachtig
verkleed en een hele gezellige sfeer.
Het was een geslaagd schoolfeest !
Lezen, rekenen, schrijven
Met Veilig Leren Lezen zijn we al in kern
8 en wat worden er een grote
sprongen gemaakt. Alle letters zijn
aangeleerd en nu komen daar de sch,
ng, nk, st, kr enz. bij. Momenteel krijgt
het lezen op tempo veel aandacht en
wordt het begrijpend lezen ook steeds
belangrijker. Goed te horen dat veel
kinderen ook thuis druk zijn met lezen
en zo genieten van het zelf kunnen
lezen van een spannend, gezellig,
informatief of grappig boek. Iedere
dag 15 minuutjes thuis oefenen helpt
de kinderen echt om het leestempo te
verhogen. Het thema van deze kern is
Theater en de kinderen gaan
uiteindelijk ook een echte voorstelling
geven aan de groepen 7 en 8.
Hartstikke spannend natuurlijk en er
wordt dan ook heel druk geoefend
voor onze voorstelling.
Het rekenen gaat snel. Tempo
rekenen, de getallenlijn, het met
sprongen tellen ( bv. van 3 naar 6 ),
splitsen van getallen, klok
kijken…….het komt allemaal aan bod.
Leuk om te zien dat veel kinderen
plezier en voldoening halen uit het
leren van al die nieuwe dingen.

En hebt u al eens in het schrijfschrift
van uw kind gekeken?
We zijn al druk aan het oefenen met
het aan elkaar schrijven van de letters.
De zee vertelt
Heeft u ook al het plastic afval in onze
groepen gezien? We zijn met de
groepen 3 en 4 bezig met het project;
De zee vertelt, en de kinderen hebben
zich verbaasd en verwonderd over het
feit dat er zoveel plastic afval in de zee
drijft, de zogenaamde ‘plastic soep’.
Het is mooi om te zien dat jonge
kinderen al zo geraakt zijn door al die
troep en spontaan afval gaan
inzamelen in hun eigen omgeving.
Zelfs tijdens het lopen naar de gym
zien de kinderen overal plastic liggen
en willen ze het spontaan gaan
opruimen. Maandag 13 maart is de
afsluiting van ons project en gaan de
kinderen samen met een kunstenaar
een echt plastic kunstwerk maken.
Om 8.30 starten we..
We zien de laatste tijd dat sommige
ouders steeds langer in de klas blijven,
zelfs als de bel al is gegaan. We willen
u toch vriendelijk verzoeken om uw
kind voor 8.30 de klas in te brengen en
na een kort afscheid de klas weer te
verlaten. Het geeft meer rust in de
groep en de leerkracht kan dan ook
echt om 8.30, zodra de bel is gegaan,
starten met het programma. Alvast
bedankt voor uw medewerking.
Muziekdag
Het duurt nog even maar we willen u
er wel alvast op attent maken. Op
vrijdag 7 april zal de Tandem geheel in
het teken staan van muziek. Als
afsluiting van deze muzikale dag zal er
een presentatie plaatsvinden in de
IJsselhal van 13.00 tot 14.30. U bent
daar als ouder uiteraard van harte
welkom om naar de presentatie van
uw kinderen te komen kijken.

Spreekbeurt
Uw kind kan zich nog steeds opgeven
om een spreekbeurt te houden in zijn
of haar klas. We hebben u er al eerder
over geïnformeerd dat het nu nog
geheel vrijwillig is maar dat het de
kinderen de eerste mogelijkheid geeft
om eens te ‘proeven’ aan het
voorbereiden en geven van een
spreekbeurt. En we zien al veel
aanmeldingen op de lijsten dus we
gaan een boel leren de komende tijd
over; dino ‘s, paarden, robots, enz. Erg
leuk!

Groep 4
Nationale daltondag:
Woensdag 15 maart is het daltondag.
Ouders en verzorgers mogen van 8.45
uur tot 9.45 uur in de klas komen kijken
om te zien hoe groep 4 aan dalton
werkt.
De zee vertelt
We zijn begonnen met het project de
zee vertelt. De kinderen hebben veel
plastic mee naar school genomen.
Maandag 13 maart komt er een
kunstenaar in de klas om met de
kinderen kunst te gaan maken.
Brandweer
Vrijdag 17 maart krijgen we bezoek
van de brandweer. Er komt dan een
brandweerman les geven over
veiligheid en het werk van de
brandweer.
Muziekdag
vrijdag 7 april staat er een gezellige
muziekdag gepland. De kinderen
gaan deze dag allemaal workshops
volgen. ’s Middags geven de kinderen
een presentatie over wat ze hebben
geleerd. Dit zal van 13.00 uur tot 14.30
uur plaatsvinden. Verdere informatie
volgt nog.

Boekbesprekingen
13 maart Thijs
17 maart Shifa
24 maart Michiel
27 maart Zoe
31 maart Valio
3 april Jack
6 april Haysam
Gymles
Willen jullie de lijst voor het meelopen
naar de gym weer invullen? Alvast
bedankt.
Katty en Femke

Groep 5
Na een heerlijke voorjaarsvakantie zijn
we weer fris gestart in groep 5.
Woensdag 15 maart is er weer de
jaarlijkse Daltondag. U bent allen van
harte welkom om van 8.45 tot 9.45 in
de klas van uw kind te komen kijken.
Woensdag 22 maart is er de grote
Rekendag. We zijn op deze dag een
groot deel van de ochtend bezig met
rekenen, maar dan niet uit het boek.
Thema is Meten, Bewegen,
Construeren.
Op maandag 3 april werkt Judith ipv
Vera
Muziekdag
De volgende lustrumactiviteit is op
vrijdag 7 april een Muziekdag voor de
hele school. De kinderen gaan in
groepen allerlei activiteiten doen met
muziek in en om de school. De
presentatie zal plaatsvinden in de
IJsselhal . U bent allen van harte
welkom om deze voorstelling te komen
bekijken, van 13.00 uur tot ongeveer
14.00 uur.

Zwemwedstrijden
Zaterdag 8 april vindt de scholen
zwemwedstrijd plaats. Voor onze
school zwemmen; Jed, Ruben, Loek en
Luuk . De wedstrijd begint om 16.00 uur
en eindigt rond 18.00uur. U bent van
harte welkom om ons aan te komen
moedigen.
Spreekbeurten:
7 maart Mohamed
14 maart Rania
21 maart Dennis
28 maart Maher
Boekbesprekingen:
10 maart Emilie
17 maart Isobella
24 maart Loek
31 maart Luuk
7 april Suus

Groep 6
We hebben weer een circuit opgezet
in de bovenbouw : 8, 15, 22 en 29
maart zijn de kinderen van groep 5, 6,
7 en 8 verdeeld en zijn er in
verschillende groepen allerlei
activiteiten te doen. Ook meester
Geert is er weer , deze keer om een
gitaarworkshop te geven .
Op 15 maart zijn de verkiezingen en is
onze school een stembureau. Het is
dan ook Daltondag. Van 8.45 tot 9.45
uur kunt u een kijkje komen nemen in
de klas en zo kennis nemen van de
werkwijze op daltongebied in groep 6.
Op 16 maart krijgen de kinderen les
over tuinvogels
Van 27 tot 30 maart is de week van het
geld. Op dinsdag 28 maart krijgen we
van alles te horen over de bank en
geld.
Op vrijdag 7 april is er een grootse
Muziekdag in het kader van het
jubileum. In tegenstelling tot eerdere

berichtgeving welke u ter ore is
gekomen is de tijd die u moet
reserveren om de presentatie in de
IJsselhal bij te wonen : 13.00 tot
ongeveer 14.30 uur. De uitnodiging
komt binnenkort.

door Cito. De uitslag zal binnen 4
weken binnen zijn en wordt
meegegeven aan de kinderen.
Mochten er nog vragen zijn n.a.v. de
entreetoets dan kunt u een afspraak
met ons maken.

Boekbesprekingen deze maand van
Leia op 16 maart
Duncan op 23 maart
Sam op 30 maart
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Boekbespreking/ spreekbeurt:
Maandag 13 maart: BB Katja
Dinsdag 14 maart: BB Anzal
Vrijdag 17 maart: SB Marouan
Dinsdag 21 maart: BB Damian
Vrijdag 24 maart: SB Daniek
Dinsdag 28 maart: BB Marijn
Vrijdag 31 maart: SB Esther
Dinsdag 4 april: BB Mike
Vrijdag 7 april: SB Joost

Groep 7
We hopen dat u genoten heeft van de
vakantie. In deze snelbinder staat de
planning voor maart/ april.

Groep 8

Woensdag 15 maart is het Nationale
Daltondag en staan onze deuren van
8.45-9.45 uur open om een kijkje te
nemen in de klas. Iedereen is van
harte welkom. Het zou leuk zijn als u
ook komt kijken!

De voorjaarsvakantie is weer
afgelopen en er wordt weer hard
gewerkt in groep 8! Denk er nog even
aan dat de aanmeldingsformulieren
uiterlijk 22 maart bij de middelbare
school van keuze moeten zijn!

Woensdag 22 maart doen we mee
aan de grote rekendag. Er worden in
alle groepen verschillende
rekenactiviteiten uitgevoerd.
Verder hebben we deze maand twee
gastlessen over tuinvogels en omgaan
met geld.

Maandag 13 maart hebben we een
voorstelling van Kunst Centraal in het
Fulco theater. De kinderen worden die
dag op de fiets op school verwacht.
Woensdag 15 maart is de daltondag.
24 maart krijgen we een workshop over
herdenken, 28 maart komt iemand van
de bank ons alles vertellen over geld
en 29 maart krijgen we een echte
professor in de klas. Een vol
programma dus deze maand.

Op vrijdag 7 april is er een grootse
Muziekdag in het kader van het
jubileum. In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving welke u ter ore is
gekomen is de tijd die u moet
reserveren om de presentatie in de
IJsselhal bij te wonen : 13.00 tot
ongeveer 14.30 uur. De uitnodiging
komt binnenkort.
Van maandag 10 april t/m donderdag
20 april wordt de entreetoets
afgenomen. De kinderen maken 2 a 3
toetsen per dag. Daarna worden de
toetsen opgestuurd en nagekeken

