SNELBINDER 09

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)
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Schoolleiding algemeen

MR

Projectweek en Werkweek
Onze leerlingen van de groepen 5&6
hebben tijdens de Projectweek
IJsselstein weer op verschillende
manieren verkend en leren kennen.
Groepen 7&8 zijn op werkweek
geweest in de bossen. Natuur sport en
plezier stonden hier centraal. Twee
succesvolle en kenmerkende
activiteiten van De Tandem waar ook
tijdens aankomende reünie, die staat
gepland op 19 mei, weer over
gesproken zal worden.

Parkeergedrag
Met elkaar dragen we zorg voor een
veilige omgeving voor uw en onze
kinderen. We blijven rekenen op de
medewerking van iedere bezoeker
van De Tandem. We verzoeken
daarom de bezoekers van De Tandem
om enkele in de parkeervakken de
auto te plaatsen. Alvast dank voor uw
medewerking.

Centrale Eindtoets
Eerdaags worden de uitslagen van de
Centrale Eindtoets gedeeld met de
leerlingen en hun ouders. Dit doen wij
wanneer de definitieve leerlingrapporten binnen zijn gekomen. We
hopen dat iedere leerling volgens
verwachting heeft gescoord.
Jaarplanning en vakanties
Afgelopen week is de
vakantieplanning opgesteld. De
Tandem heeft er voor gekozen om
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
vakantieplanning van het voortgezet
onderwijs. Aankomende week
plaatsen wij de vakantieplanning op
de website. De totale jaarplanning
volgt later. Er zullen nog meerdere
studiedagen worden gepland waarop
leerlingen vrij zijn.
Reunie
Op 19 mei is de reunie! Oud-leerlingen
zijn na aanmelding van harte welkom!

Oproep
Eenmalig onderhoud
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers
die eenmalig willen helpen om de
schooltuin en het schoolplein onkruid
vrij te maken en de hagen en heesters
te snoeien. Wilt en kunt u ons helpen?
Geef u dan op bij de directie. Alvast
dank voor uw hulp!

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, 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 mei is:
“Van ruzie wordt niemand blij. Praat
het uit of haal hulp maar leg het bij!”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Welkom
In mei komen Floor, Badr, Fayen, Myla
en Hiba bij ons op school in groep D.
Welkom op de Tandem!
Rapporten mee
Eind juni krijgen de kinderen uit groep
A, B en C hun rapport mee naar huis.
Heeft u thuis nog een rapport liggen?
Wilt u deze dan zo snel mogelijk
meegeven naar school. Alvast
bedankt!
Thema dieren
Wij zijn deze week begonnen met het
thema dieren. Tijdens dit thema leren
we van alles over het thema dieren. Zo
leren we bijvoorbeeld waar dieren
leven, hoe dieren leven en wat voor
soort dieren er zijn. Heeft u thuis nog
iets liggen over dieren? Bijvoorbeeld
knuffels, plastic dieren, voer van
dieren. Wilt u deze dan meegeven
naar school? Wij zijn er erg blij mee!
Schrijflessen groep 2

Een tijdje geleden zijn de oudste
kleuters uit groep B en C gestart met
voorbereidende schrijflessen. Hierbij
doen we allerlei motorische
oefeningen die belangrijk zijn voor het
leren schrijven in groep 3. Daarnaast
leren de kinderen ook hoe je moet
zitten als je gaat schrijven en hoe je
een potlood vast moet houden.
Elke woensdagmiddag krijgen de
oudste kleuters uit groep B en C
schrijfles. De jongste kleuters uit groep
B en C mogen dan spelen bij de
instroomgroepen.
Willie wurm
Afgelopen maandag hebben de
kinderen uit groep A, B en C bezoek
gehad van kunstenares Rixt. We
hebben geluisterd naar een verhaal
van Willie Wurm, een worm die onder
de grond leeft en allerlei avonturen
meemaakt in de natuur. Rixt heeft de
kinderen verteld over haar werk. Ze
heeft schilderijen laten zien die ze zelf
heeft gemaakt. Naast schilderijen
maakt ze ook andere kunstwerken
zoals bijvoorbeeld een verhalenslinger.
De kinderen mochten natuurlijk ook
zelf laten zien dat ze een echte
kunstenaar zijn. Alle kinderen hebben
een mooi kunstwerk gemaakt, deze
kunstwerken kunt u bewonderen in de
klas!
Deze les heeft ook nog een vervolg, in
juni gaan wij naar het Natuurkwartier in
Nieuwegein om nog meer te leren
over wormen en andere
kriebelbeestjes. Groep A en D zullen
op 9 juni hier naar toe gaan en groep
B en C op 16 juni. Voor deze activiteit
hebben wij ouders nodig die willen
rijden naar het Natuurkwartier, meer
informatie hierover volgt.
Cito kleuters
De komende twee weken worden de
Citotoetsen Taal en Rekenen
afgenomen in de groepen A, B en C.
Misschien handig om te weten: wij
gebruiken het woord ‘toetsen’ niet bij

de kinderen. Wij vertellen de kinderen
dat ze in een boekje mogen werken
zodat de juf kan zien wat ze al weten
en wat ze nog kunnen leren. Mochten
er bijzonderheden uit de toetsen
komen, dan wordt u hiervan op de
hoogte gesteld.

Groep 3
De meivakantie is achter de rug. In de
kring hebben we kunnen horen dat
iedereen, thuis of op vakantie, heeft
genoten van de vrije tijd. Gelukkig
hebben de meeste kinderen ook
lekker veel gelezen!
Volgende week starten we met kern
11. Het thema daarvan is 'mijn
lievelingsboek'. Misschien kunnen jullie
thuis eens even in de kast zoeken naar
dat ene aller mooiste, aller grappigste,
aller spannendste boek dat de titel
'lievelingsboek' verdient. Deze mag
mee naar school komen!
We zullen binnenkort ook weer gaan
zaaien. Hopelijk kweken we daarmee
sterke plantjes die uiteindelijk in de
moestuin kunnen.
25 en 26 mei (hemelvaart) en 5 juni
(Pinksteren) zijn alle kinderen vrij.
Op 8 juni mogen we naar een
voorstelling komen kijken over 'Woeste
Willem'. Verdere informatie daarover
volgt nog, maar dan hebben we
alvast iets om naar uit te kijken!

Groep 4
Na een welverdiende vakantie zijn we
klaar voor het laatste gedeelte van
het schooljaar.
De komende periode gaan we aan
het werk in de moestuin. Afgelopen
week hebben de kinderen snijsla en

rucola vast voor gezaaid. Over een
paar weken zullen de kinderen het
gaan verplaatsen naar de moestuin.
Zodra de datum bekend is zal ik dit
doorgeven.
Voetbaltoernooi
Woensdag 10 mei hebben de
kinderen mee gedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. Wat een
gezellige sportieve middag.
Vrije dagen
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei is het
Hemelvaart. Maandag 5 juni is het
tweede Pinksterdag. Dan hebben de
kinderen ook lekker vrij.
Voorstelling
Op dinsdag 6 juni mogen we naar een
voorstelling van Woeste Willem. Ik zoek
2 ouders die mee willen wandelen
naar basisschool de Pijler locatie
Groenvliet. We vertrekken om 10.15uur
en zullen rond 12.00uur weer op school
zijn.
De boekbesprekingen
Maandag 15 mei Daniel
Vrijdag 19 mei Ibrahiem
Maandag 22 mei Kyano
Dinsdag 23 mei Sofie
Maandag 29 mei Evy
Vrijdag 2 juni Noor
Dinsdag 6 juni Tasnim

Groep 5
Na een heerlijke voorjaarsvakantie, zijn
we weer goed begonnen in groep 5.
Afgelopen week hebben we met
elkaar een gezellige, zonnige,
leerzame projectweek afgesloten. Alle
ouders die hebben geholpen
nogmaals bedankt.
Deze maand staan er nog veel meer
leuke uitstapjes gepland.
Schoolvoetbal

Woensdag 17 mei mogen er 5 meisjes
van groep 5 meevoetballen met de
meisjes van groep 6. De meisjes die
meevoetballen krijgen hier nog een
briefje over mee.
Knijperactie
Ieder jaar doen we mee aan de
knijperactie. Zo ook dit jaar weer. We
gaan op woensdag 24 mei van 13.00
uur tot ongeveer 14.00 uur in groepjes
onder begeleiding van ouders door
wijk afval opruimen. Dit doen we in
samenwerking met de wijkvereniging.
De gemeente verzorgt handschoenen
en knijpers. Ook de wethouder zal
even aanwezig zijn deze middag. Het
is altijd weer een gezellige gebeurtenis.
Welke ouders hebben zin en tijd om
hierbij te helpen?
Voor deze activiteit hebben we hulp
nodig van 5 ouders.
Vlijtig Liesje
Naast deze leuke uitstapjes doen we in
het kader van natuur ook een project
over het Vlijtig Liesje. De kinderen
gaan bekijken hoe de groei van de
plantjes verloopt.
Ieder krijgt een eigen plantje te
verzorgen in de klas.
Amicitia
Op vrijdag 2 juni brengen we een
bezoek aan de harmonie Amicitia. We
lopen dan direct om 8.30 uur vanaf
school. De leden van Amicitia
verzorgen deze dag van 9 uur tot 10
uur een instrumentencircuit op de
Panoven 14. Ze vertellen iets over
Amicitia en geven demonstraties van
de verschillende instrumenten.
Als vervolg op dit uitstapje hebben op
vrijdag 9 juni van 11.00 uur tot 12.00
uur een voorstelling van Amicitia in het
fulcotheater. Ook hier gaan we te
voet naartoe. De voorstelling heet ‘de
vuurvogel’. Het is een voorstelling met
allerlei soorten blaasmuziek.
Een hele leuke maand dus voor groep
5.

Boekbespreking:
Suus 18 mei
Ruben 19 mei
Spreekbeurt:
Loek 15 mei

Groep 6
Na een zeer gezellige, afwisselende en
inspannende projectweek gaan we
vanaf de 15e nog even een eindsprint
maken !
Het eindrapport komt eraan en de
laatste week van mei en de eerste
week van juni zijn er weer citotoetsen.
Wat betreft het jubileum zijn er nog
twee activiteiten: 19 mei is er reünie en
de familiedag is op 30 juni. (was eerst
23 juni !)
25 en 26 mei zijn vrije dagen i.v.m.
hemelvaart en op maandag 5 juni is
het tweede pinksterdag : ook vrij dus !
Woensdag 17 mei is er schoolvoetbal
voor de meisjes van groep 5/6.
met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Onze kampweek zit erop! We hebben
een week gehad met leuke
activiteiten en veel gezelligheid.
Hieronder de planning van de maand
mei.
Woensdag 15 mei brengen we een
bezoek aan het museum. Ook mogen
de meisjes van groep 7/8 (die zich
opgeven hebben) schoolvoetballen.
Informatie hierover volgt nog via de
kinderen.

Vrijdag 19 mei is er een reünie op de
Tandem. Heeft u ook op de Tandem
gezeten? U kunt zich nog steeds
aanmelden voor de reünie!
Donderdag 18 mei en maandag 22
mei komt de GGD op school. U heeft
een formulier thuis gestuurd gekregen
die u kunt invullen en op school kunt
inleveren voor de GGD.
De komende periode zullen Wendy en
Liesbeth een paar dagen wisselen van
werkdag. Dit in verband met studie of
verlof.
Woensdag 24 mei mogen de jongens
van groep 7/8 (die zich opgegeven
hebben) schoolvoetballen. Informatie
hierover volgt nog via de kinderen.
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei
zijn de kinderen vrij i.v.m.
Hemelvaartsdag.
Maandag 5 juni zijn de kinderen vrij
i.v.m. tweede Pinksterdag.
Boekbespreking/ spreekbeurt:
Dinsdag 30 mei: BB Dene.
Vrijdag 2 juni: SB Michael.
Dinsdag 6 juni: BB Silas.
Vrijdag 9 juni: SB Pien.

Groep 8
Maandag 8 mei is de vakantie
afgelopen en gaan we weer aan de
slag. Maar niet voor lang, want van
dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 12
mei zijn we op werkweek. We gaan er
een leerzame, maar vooral hele leuke
tijd van maken!
Woensdag 17 mei en woensdag 24
mei doen respectievelijk de meiden en
jongens mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Vanaf 14.00
zijn we dan op sportpark Groenvliet.
Komt u ook aanmoedigen?

Donderdag 25 en vrijdag 26 mei zijn de
kinderen vrij.

