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Jubileumjaar
Met nog ruim een maand te gaan
kunnen we terugblikken op een
schooljaar vol met activiteiten die
gerelateerd zijn aan ons 40-jarig
bestaan. De meest recente is de
reünie die zeer goed werd bezocht.
Bijzonder om te zien dat zelfs
leerkrachten en oud-leerlingen van het
eerste uur de school weer binnen
liepen. We kijken terug op een
geslaagde avond.

We hopen u allen te ontmoeten tijdens
de familiedag gepland op 30 juni
aanstaande!

Schooljaar 2017/2018
De voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar zijn in volle gang. Zo worden
o.a. groepen samengesteld,
leerkrachten gekoppeld aan groepen,
onderwijskundige jaarplanningen
geschreven en begrotingen
opgesteld. We liggen goed op
schema en kunnen in de week van 19
juni met u de groepsbezetting delen.
Vakanties en studiedagen
De officiële vakanties van schooljaar
2017/2018 staan op onze website.
Hieraan toegevoegd worden nog een
aantal studiedagen waarop de
leerlingen vrij zijn. We verwachten deze
na 19 juni ook te kunnen plaatsen op
de website. De nieuwe kalender volgt
begin juli of direct na de
zomervakantie.

Oproepen
Schoolpolo’s
Mochten er nog schoolpolo’s bij u in
huis zijn, dan ontvangen wij deze
graag zo spoedig mogelijk retour.
Alvast bedankt!
Broertjes/zusjes
In verband met de komende
wachtlijst(en) is het van zeer groot
belang dat nog niet schoolgaande
broertjes/zusjes staan ingeschreven. Dit
geldt voor schooljaar 2017/2018.
2018/2019 benadert tevens het punt
dat wij een wachtlijst moeten
hanteren. We ontvangen graag de
inschrijvingen voor 12 juni 2017. Alvast
dank voor uw medewerking.
Familiedag/BBQ
De bestellijsten komen retour. Het
wordt een mooi evenement waarbij
we elkaar op een andere manier
kunnen ontmoeten. We rekenen op
uw komst! Tot 30 juni!

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 juni/juli is:
In woord en gebaar tonen wij respect
voor elkaar.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Wat boffen we de laatste tijd met het
prachtige weer! Denkt u er wel aan
om uw kind goed in te smeren voor
het naar school gaat?
Alle groepen zijn op visite geweest in
de dierenwinkel in winkelcentrum De
Clinckhoeff. Alle woorden die in de
klas over de dierenwinkel waren
geleerd, konden de kinderen nu in het
echt zien en aanraken. Heel
waardevol en leerzaam en natuurlijk
ook nog super leuk!
Ouders die meeliepen, bedankt!
Zonder jullie zijn zulke activiteiten niet
mogelijk.

Er komt weer zo’n leuke excursie aan!
Bij het Kunstproject Willie Wurm zoekt
een tuin hoort ook nog een
natuurbuitenles in het Natuurkwartier in
Nieuwegein. U begrijpt het al: ook
daar hebben we ouders voor nodig! In
de klas kunt u zich hiervoor opgeven.
Vrijdag 9 juni van 9.00 uur tot 10.15 uur:
groep D
Vrijdag 9 juni van 10.30 uur tot 11.45
uur: groep A
Vrijdag 16 juni van 9.00 uur tot 10.15
uur: groep B
Vrijdag 16 juni van 10.30 uur tot 11.45
uur: groep C
Dit zijn de lestijden. Het vertrek zal
ongeveer een half uur eerder zijn en
de aankomst bij school ongeveer een
half uur later.
In de maand juni komen er in groep D
weer gezellig een paar kinderen bij.
Het zijn Isis en Yaël en we wensen hen
een hele plezierige en leerzame tijd op
de Tandem. Van harte welkom!
Niet vergeten: maandag 5 juni is het
Tweede Pinksterdag en zijn de
kinderen vrij!
Het thema ‘Dieren’ is bijna afgerond
en wat hebben we al veel geleerd!
Op maandag 12 juni starten we met
het nieuwe thema: ‘Vakantie!’. We
gaan het hebben over de zomer,
maar ook over reizen, soorten
vakanties, soorten vervoermiddelen,
landen, wat neem je mee als je op
vakantie gaat en nog veel meer! Als
jullie thuis iets hebben wat met het
thema te maken heeft, mag dit mee
naar school voor de thema-tafel.
Vrijdag 30 juni is het zover: De Grote
Familie Barbecue op de Tandem. We
hopen jullie daar natuurlijk allemaal te
zien!
Het einde van het schooljaar nadert. Er
zijn geen officiële

tienminutengesprekken meer, maar
mocht u nog vragen hebben of graag
iets willen bespreken met de juf, dan
bent u van harte welkom om na
schooltijd een afspraak te maken.
Hopelijk nog veel zonnige dagen!
Fenneke, Bibi, Annet, Lisette, Minka en
Anne.

Groep 3
Aanstaande donderdag gaan wij naar
de voorstelling over 'Woeste Willem'.
Woeste Willem is een vertelvoorstelling
over stoer doen, bang zijn en over
vriendschappen die je niet aan ziet
komen. De voorstelling is een
bewerking van het boek Woeste
Willem van Dieter en Ingrid Schubert.
Dat belooft een super leuke ochtend
te worden! De voostelling vindt plaats
op de Fatimaschool, wij zullen daar
lopend heen gaan.
Nu het wat beter weer wordt merken
we dat er kinderen zijn die graag in
hun 'gewone' korte broek en t-shirt
gaan gymmen. Toch willen wij
iedereen vragen een gymtas mee te
blijven geven met sportkleding en
gymschoenen i.v.m. hygiëne,
veiligheid en behoud van het
materiaal. Ook is het handig een paar
sokken in de gymtas te doen. Veel
kinderen lopen nu op sandalen of
slippers, maar in je gymschoenen is het
toch fijn een paar sokken aan te
hebben. '
We missen nog een paar rapporten.
Willen jullie deze mee naar school
geven?
De komende weken komen de oudste
kleuters wennen in groep 3. Er zullen
dan momentjes zijn dat de groepen 3
even bij de kleuters spelen om dit
mogelijk te maken. Ook zullen we

bezig zijn met de laatste toetsen van
dit jaar.
Als laatst nog even een klein stukje dat
ons werd toegezonden door de
makers van Veilig Leren Lezen:
Bijna hebben de kinderen 6 weken
vakantie. Lekker luieren, spelen,
zwemmen, niets doen. Kortom
vakantie vieren.
6 weken lang geen school. Wat
heerlijk.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen
die tijdens de zomervakantie niet lezen
1 á 2 Avi-niveaus terugvallen.
Dit wordt wel ‘zomerverval’ of
‘zomerdip’ genoemd.
Het is dus belangrijk om ook in die
lekker lange zomervakantie te blijven
lezen en voorlezen!

Groep 4
Hierbij ontvangt u de laatste snelbinder
van dit schooljaar. Daarbij meteen de
vraag of er voor de laatste gym/
zwemlessen ouders zijn die zich willen
inschrijven om mee te lopen?
Maandag 5 juni Tweede Pinksterdag.
De kinderen zijn deze dag lekker vrij.
Voorstelling
Dinsdag 6 juni gaan we ’s ochtends
naar een voorstelling van Woeste
Willem. Wilt u uw kind schoenen
aangeven waarop makkelijk
gewandeld kan worden. De
voorstelling vindt plaats op basisschool
de Pijler (locatie Groenvliet).
Klassenruildag
Voor Woensdag 28 mei staat de
klassenruildag op de planning. De
kinderen gaan dan een kijkje nemen in
groep 5.
Rapport
Op 30 juni krijgen de kinderen het
tweede rapport mee naar huis. Mocht

u het rapport nog thuis hebben wilt u
dit dan inleveren op school.
Laatste schooldag
Op Donderdag 6 juli is de laatste
schooldag. De kinderen zijn om
14.00uur uit.
Boekbesprekingen
Vrijdag 2 juni Noor
Dinsdag 6 juni Tasnim
Vrijdag 9 juni Djavensly
Maandag 12 juni Madelief
Vrijdag 16 juni Tygo
Maandag 19 juni Amran
Katty en Femke

Groep 5
Nog een aantal weken te gaan in
groep 5. De komende weken worden
de cito toetsen afgenomen.
Op vrijdag 9 juni brengen we een
bezoek aan het Fulcotheater. Daar
krijgen we een voorstelling te zien van
Excelsior. Deze gaat over Fulco de
Minstreel.

Groep 6
Zo, we gaan even een eindspurt
maken richting de zomervakantie!
Op 5 juni is het tweede pinksterdag en
zijn we vrij. Dat is wel een lekkere break
tussen de cito toetsen in.
Katty en Birgit hebben een dagje
geruild: Op maandag 12 juni is Katty er
en op vrijdag 23 juni staat Birgit voor
de klas.
Op 28 juni is er klassenruildag:
spannend...even proefdraaien in
groep 7!
De familiedag ter gelegenheid van het
jubileum is op vrijdag 30 juni. Jullie
komen toch ook? Vergeet niet de lijst
voor de barbecue in te vullen.
Op 30 juni krijgen de kinderen ook hun
rapport mee.
Op maandag 3 juli gaan we naar de
musical van groep 8 kijken. We gaan
dan niet gymmen in de IJsselhal.

Woensdag 29 juni is het klassenruildag
en gaan de kinderen al een kijkje
nemen in groep 6.

Op woensdag 5 juli gaan we de klas
schoonmaken. Wie wil er een uurtje
komen helpen?

Vrijdag 30 juni krijgen de kinderen het
laatste rapport van dit schooljaar mee
naar huis.

Op donderdag 6 juli is dan de laatste
schooldag.....pfffftttt. Dan kan die
heerlijke vakantie beginnen!

Woensdag 5 juli willen we de groep
schoonmaken. Zijn er ouders die op
deze ochtend van 9.00 uur tot 10.30
uur tijd hebben om te helpen?

Met vriendelijke groet, Katty en Birgit

Donderdag 6 juli is voor de kinderen
de laatste schooldag. Deze dag
mogen de kinderen een spelletje van
thuis meenemen om op school te
kunnen spelen. De kinderen zijn dan
om 14:00 uur uit.

Groep 7
De laatste drukke weken zijn inmiddels
van start gegaan. Op vrijdag 30 juni
wordt het tweede rapport
meegegeven; willen jullie de lege

rapportmappen mee naar school
geven?
Een aantal weken geleden hebben
we het filmpje "ritmisch op de fiets"
ingestuurd voor een nieuwe ronde van
"meer muziek in de klas". Inmiddels
hebben we de uitnodiging gekregen
voor de eerste auditieronde in Tivoli,
Vredenburg. Optreden op een echt
podium dus! Deze auditie zal plaats
vinden op dinsdag 13 juni.
Ter voorbereiding krijgen we
professionele hulp van een drumleraar:
Patrick. Hij komt ons de komende
weken ondersteunen met zo'n 8 uur
extra muziekles.
Over de auditie zelf, de praktische
zaken, komt nog een aparte brief via
de groepsmail.
Op dinsdag 20 juni komt het vervolg
van het museumbezoek over wilgen
van twee weken geleden. Wij zullen
nogmaals naar het museum gaan. Dit
keer zullen we van 12.30 - 14.00 in het
museum zijn. De kinderen mogen in
principe na afloop vanaf het museum
zelfstandig naar huis. Mocht u uw kind
onder toezicht graag mee naar school
willen laten gaan (bijv. i.v.m. BSO), laat
dat dan even weten.
Op woensdag 28 juni is de
klassenruildag. Groep 7 gaat een paar
uurtjes kijken in groep 8.
Op 29 juni gaan de groepen 1 t/m 6
op schoolreis. Groep 7 en 8 zijn die
dag gewoon op school.
Woensdag 5 juli vieren Wendy en ik
onze verjaardag in de ochtend. 's
Middags willen we graag de
zomerschoonmaak doen. Op de
klassendeur zal een lijst komen te
hangen waarop ingeschreven kan
worden. Met Kerst was het erg gezellig
tijdens het schoonmaken, dus kom
allen!

De laatste schooldag van de kinderen
is op 6 juli. De kinderen zijn deze dag
om 14.00 uit. We hopen dan op een
heerlijke, zonnige zomervakantie!

Groep 8
De laatste loodjes breken aan voor
groep 8. De maand juni staat met
name in het teken van (het oefenen
voor) de musical.
Dinsdag 27 juni hebben we ons enige
echte groep 8 klassenfeest. De
uitnodiging volgt.
Woensdag 28 juni is het klassenruildag.
De kinderen van groep 8 zijn deze dag
vrij.
Vrijdag 30 juni is de familiedag met
aansluitend de BBQ. We hopen dat
veel kinderen met hun familie
aanwezig zijn!
Maandag 3 juli hebben we dan onze
afscheidsavond. We eten samen met
alle kinderen van groep 8 en
vervolgens treden we op voor
ouders/verzorgers en genodigden van
de groep 8-ers. In verband met de
veiligheid in de zaal mag elk kind 6
personen uitnodigen voor deze avond.
Dinsdag 4 juli verwachten we alle
kinderen om 10 uur weer op school.
We ruimen dan de musicalspullen op
en kletsen nog wat na over die
prachtige Tandemtijd en rond 13.45
uur zwaaien alle kinderen en
leerkrachten de groep 8-ers uit. De
kinderen verlaten de school voor de
laatste keer via de deur waar ze 8 jaar
geleden voor het eerst binnenkwamen
op de Tandem, de deur bij de C
groep. We hopen alle ouders en
verzorgers ook die middag te zien om
de kinderen voor de laatste keer uit te
zwaaien. Woensdag 5 juli begint voor

de kinderen van groep 8 hun
(welverdiende) zomervakantie.

