SNELBINDER 01

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
Schooljaar gestart
We zijn blij dat iedere leerling gezond
en wel is gestart. Afgelopen woensdag
is de informatieavond geweest en
aankomende week vinden de
‘Omgekeerde oudergesprekken’
plaats. We hopen in een goede
samenwerking er weer een succesvol
schooljaar van te maken!
Een veilige omgeving
Na de tweede bel sluiten wij de
deuren. Mocht u onverhoopt te laat
zijn dan kunt u aanbellen bij de
hoofdingang van de school.
Daarnaast verzoeken wij u om uw auto
op een juiste wijze te parkeren en zorg
te blijven dragen voor een rookvrij
schoolplein. Alvast dank voor uw
medewerking.
Sparen voor de Werkweek
Het is weer mogelijk om te sparen voor
de Werkweek. U kunt op de
maandagochtend hiervoor terecht bij
juffrouw Riet.
Extra herinnering
Op 21 en 22 september zijn de
leerlingen vrij. Dit i.v.m. een studie
tweedaagse van het team.
Studiedagen trof u eerder aan in de
voorgaande Snelbinders. Zie voor
vorige Snelbinders en andere
berichtgeving onze website!
www.de-tandem.nl
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Schoolfotograaf
Op 19 en 20 september is de
schoolfotograaf gepland. U ontvangt
hierover nog nader bericht.
Voor de volledigheid
Voor de zomervakantie zijn vestigingen
van basisscholen in IJsselstein
opgeheven. In de zomervakantie
hebben wij begrepen dat er weer een
fusie gaat plaatsvinden tussen
basisscholen. Hierdoor hebben wij de
vraag gekregen of De Tandem ook
een fusie in voorbereiding heeft. De
Tandem heeft geen enkele reden om
tot fusie over te gaan. Voor 2017/2018
is een wachtlijst van kracht en voor
2018/2019 wordt deze sterk
overwogen.

Vrijwillige ouderbijdrage
Ook dit schooljaar worden weer tal
van leuke nuttige en leerzame
activiteiten bekostigd uit het potje van
de vrijwillige ouderbijdrage. Het
grootste deel wordt volledig besteed
aan activiteiten rondom Sinterklaas,
Tandemfeest, projectweken,
schoolreisjes en nog veel meer leuke
activiteiten waar uw kind(eren) veel
plezier van beleven.
Graag zouden wij uw bijdrage willen
ontvangen voor 1 november 2017. De
bijdrage is 30 euro per kind (max 90
euro voor ouders met 3 kinderen of
meer)
Het IBAN rekeningnummer is:
NL05 INGB 00038978 75

T.n.v. Oudergeledingenraad 3e
Openbare Basisschool de Tandem.
Vermeld bij de betaling de naam(en)
en groep(en) van uw kind(eren)
Ontzettend bedankt! We gaan er veel
leuke activiteiten mee organiseren!

Toneelavonden
De week voor de herfstvakantie zijn er
weer toneelavonden, geïnspireerd op
het thema van de
Kinderboekenweek....GRIEZELEN !
U kunt vast de volgende data in uw
agenda zetten:
Maandag 9 oktober zijn de groepen
1/2 A, 3 B, 4 A en 6
Dinsdag 10 oktober zijn de groepen
1/2 B, 3 A, 5 en 8
Woensdag 11 oktober zijn de groepen
1/2 C, 4 B en 7
Er worden weer 2 kaarten per familie
per avond verstrekt. Uitnodiging met
nadere informatie krijgt u nog.

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 september is:
Bedenk bij alles wat je doet: Voelt dat
voor een ander goed?

Stagiaire groep 7
Hallo ouders en verzorgers van de
Tandem!

Mijn naam is Hans ter Beek, ik ben 41
jaar oud en loop dit jaar stage op jullie
mooie school. Het eerste halfjaar zal ik
in groep 7 bij juf Liesbeth doorbrengen,
daarna verhuis ik naar de onderbouw.
Mijn vaste stagedag wordt de vrijdag,
maar het kan zomaar zijn dat je me
ook eens op een andere dag op
school tegenkomt, ik kan mijn tijd
gelukkig redelijk flexibel indelen ;)
Groeten,
Hans.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Start en welkom
De zomervakantie was voorbij en de
juffen waren er weer helemaal klaar
voor! Er zijn een aantal kinderen die
voor het eerst bij ons op school
kwamen. We willen in groep a, Ruben,

Olivia en Jason van harte welkom
heten. In groep b verwelkomen wij
Sam, Joaquim, Rafaël en in groep c
Karima, Elisa, Kim, Safouan en Elijah.
We gaan er een gezellig en leerzaam
jaar van maken!
Thema
Maandag starten wij met het thema
Een heel jaar rond. Tijdens dit thema
zullen wij werken over de verschillende
seizoenen. De kinderen mogen spullen
meenemen die met dit thema te
maken hebben om op de thematafel
te leggen.
Pasfoto's
Om met het kiesbord te kunnen
werken hebben wij van elk kind twee
pasfoto's nodig. Mocht u die nog niet
bij de leerkracht van uw kind hebben
ingeleverd, zou u dat dan zo spoedig
mogelijk willen doen? Alvast bedankt!
Oproep kleding
De kleuterleerkrachten zijn op zoek
naar reservekleding voor kinderen die
een ongelukje hebben gehad. Heeft u
nog oude broeken, onderbroeken en
sokken in de maat 116 t/m 134 liggen
en mogen wij deze hebben? Zou u
deze kleding dan willen inleveren bij juf
Bibi (groep A). Alvast bedankt!
Oproep verkleedkleding
Wij zijn voor de kleutergroepen op zoek
naar verkleedkleren voor in de
poppenhoek. Heeft u thuis nog
verkleedkleren liggen die niet meer
gebruikt worden? Zou u deze dan
willen inleveren bij juf Fenneke. Wij zijn
er erg blij mee! Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
De kleuterleerkrachten

Groep 3
Welkom

Wat fijn om elkaar weer allemaal te
zien na die heerlijke ontspannen
zomervakantie. Welkom in groep 3 A
van juf Annet en juf Chantal en groep
3 B van juf Anne en juf Ingrid.
Inmiddels zijn we 2 weken bezig en wat
hebben de kinderen al veel geleerd.
Ik-maan-roos-vis-sok lezen, met de
geleerde letters nieuwe woordjes
maken, leuke liedjes zingen, rekenen
met de getallenlijn, gymmen in de
grote sporthal, het schrijven van de
letters en cijfers en nog veel meer.
In groep 3 A is juf Annet er op
maandag, donderdag en vrijdag en
juf Chantal
op dinsdag en woensdag. In groep 3 B
is juf Anne er op maandag en dinsdag
en juf Ingrid op donderdag en vrijdag.
De woensdag wordt door hen beiden
afgewisseld. Juf Vera komt 1x in de
maand op woensdag. We gaan er
een gezellig en leuk leerjaar van
maken met elkaar.
Denkt u nog even aan het inleveren
van de A formulieren ?
Ouder-infoavond/ Oudergesprekken
Inmiddels heeft de ouder-info avond
plaats gevonden. Het is fijn ouders op
zo’n avond even te spreken en te
informeren over wat hun kind zoal
aangeboden krijgt op een dag en
gaat leren in dit schooljaar. Na de
kleutertijd is het toch een hele stap
voor uw kind, groep 3.
Op dinsdag 5 en donderdag 7
september vinden de
oudergesprekken plaats. Daar heeft u
inmiddels een uitnodiging en
invulformulier voor ontvangen.
Denkt u eraan dat weer in te leveren
bij ons ?
Kinderboekenweek 2017 van 4 t/m 15
oktober
Nu het leren lezen is begonnen voor
uw kind is het leuk om ook thuis
regelmatig samen te lezen. Op
www.veiliglerenlezen.nl is te zien waar
we zoal mee bezig zijn op school. En

als het leren lezen op gang komt is de
Kinderboeken week leuker dan ooit!
Dit jaar staan kinderboeken met
griezels en engerds centraal dus dat
belooft een loeispannende week te
worden. Je bent nooit te oud om te
griezelen.
Gymmen
In groep 3 gymmen de kinderen 2 x in
de week in de grote sporthal , de
IJsselhal. Het in de rij daar naar toe
lopen doen we in tweetallen en de
kinderen geven elkaar een hand. Het
is dan handig om een goed zittende
rugzak op te hebben met daarin, elke
maandag en vrijdag sportkleding en
gymschoenen. En op gym dagen is
het fijn als de kinderen makkelijke
kleding en schoenen aan hebben die
snel aan en uit kunnen, zodat we de
gym tijd optimaal kunnen benutten.
Past u de gymschoenen nog even ? Te
kleine schoenen doen pijn, te grote
gymschoenen glippen uit.
Fijn dat er al door ouders ingeschreven
wordt op het gym- meeloop
rooster. Daarvoor onze hartelijke dank.
Groepsouders
Wij zijn nog op zoek naar hulp van
groepsouders. Vindt u het leuk te
helpen bij het organiseren van
activiteiten en heeft u daar tijd voor ?
Dan horen wij dat graag. Kom
gewoon even binnen als u er wat
meer over wil weten.
Korte agenda van komende
activiteiten
En dan nog een aantal dagen om in
de agenda te noteren :
15 september - barbecue voor alle
kinderen en ouders.
21 en 22 september - kinderen vrij
i.v.m. een studie tweedaagse voor het
team.
In oktober vinden de toneelavonden
plaats.

Maandagavond 9 oktober. Heeft
groep 3 B (Anne&Ingrid) haar
voorstelling
Dinsdagavond 10 oktober. Heeft groep
3 A (Chantal&Annet) haar voorstelling
Annet, Chantal, Anne en Ingrid

Groep 4
We zijn het schooljaar goed gestart en
er staat meteen een leuke activiteit
voor de groepen gepland.
Buitenles
Groep 4 A gaat donderdag 7
september naar het IJsselsteinse bos.
Daar krijgen de kinderen een buitenles
over Ribbeltje(een pissebed).
Groep 4 B gaat op dinsdag 12
september naar het IJsselsteinse bos
en zal daar dezelfde les krijgen. Mocht
het die dag slecht weer zijn, wilt u uw
kind dan een regenjas en laarzen
meegeven?
Omgekeerde oudergesprekken
Op dinsdag 5 september en
donderdag 7 september staan de
omgekeerde oudergesprekken op het
programma. We hopen iedereen een
van deze dagen te zien.
Gym
Op maandag gymmen de groepen 4
samen in de IJsselhal. Op vrijdag
kunnen we de komende periode per
groep naar de gym. Op de klasdeur
hangt een intekenlijst om mee te lopen
naar de gym op vrijdag. Daarnaast zijn
de kindervoeten in de vakantie weer
een stukje gegroeid. Wilt u even
controleren of de gymschoenen van
uw kind nog passen?
Studiedagen
Tot slot hebben de kinderen op
donderdag 21 en vrijdag 22
september vrij. Dit in verband met een
studie tweedaagse.

Anneke, Gerard, Wendy, Katty en
Femke

Groep 5
De eerste weken zitten erop. Best wel
een warme start, maar we merken dat
de kinderen er weer zin in hebben.
Buitenspelen met elkaar en lekker
voetballen zijn snel weer opgepakt. De
kinderen hebben hun plekje in de klas
weer gevonden en ze werken hard om
het werk af te krijgen. Deze week zijn
we gestart met de twee dagen taak.
De kinderen plannen zelf hun werk
voor twee dagen in, als dit allemaal
goed loopt dan gaan we naar de
weektaak. Dit is allemaal nieuw voor
de leerlingen van groep 5.
Nieuwe leerlingen
Dean en Jazzley zijn nieuw bij ons in
groep 5. Veel kinderen willen graag
met ze spelen. Een goede start. Veel
plezier Dean en Jazzley bij ons op de
Tandem.
Zwemles
De eerste zwemlessen in groep 5 zitten
er alweer op. Elke donderdagmiddag
gaan we lekker zwemmen. Wij mogen
niet alleen met de kinderen naar het
zwembad, dus er moet een ouder
mee. Als er geen ouder is, dan gaan
we dus niet zwemmen. Op de deur
hangt een meelooprooster. We
vertrekken om tien over twaalf en zijn
om twee uur weer op school. We
hopen dat u allemaal een keer
inschrijft, zodat we elke donderdag
lekker kunnen gaan zwemmen.
Huiswerk
In groep 5 oefenen we de tafels in het
schriftje Eenmaal Andermaal. Elke
week krijgen de kinderen op vrijdag te
horen welke bladzijde ze moeten
maken. Dit schriftje moet de
donderdag erna weer op school zijn.

Natuurlijk is het goed om het eerder
mee te nemen. De kinderen weten zelf
waar ze het neer moeten leggen.
Als er een toets van wereldoriëntatie
(Naut, Brandaan, Meander) is dan
krijgen de kinderen dit ook te horen. Ze
krijgen dan een samenvatting van het
hoofdstuk mee en mogen het thuis
leren. Ze krijgen daar minimaal een
week de tijd voor.
Het taakwerk moet eigenlijk op school
gemaakt worden. De kinderen krijgen
daar ruim de tijd voor. Als de twee
dagen taak niet af is dan krijgen ze de
opdrachten mee naar huis. Dit is dan
op vrijdag- en dinsdagmiddag. Het
werk moet dan de volgende dag weer
mee naar school.
Stagiaire
Elke maandag komt Sharona bij ons
stage lopen. De kinderen hebben
afgelopen maandag al kennis
gemaakt. Wij wensen Sharona een
heel veel succes met haar
stageperiode op de Tandem.
Studiedagen
Donderdag 21 en vrijdag 22
september zijn twee studie dagen voor
de leerkrachten. De kinderen zijn deze
twee dagen vrij.

Groep 6
Zo, de kop is er weer af en we zijn met
frisse moed begonnen aan een nieuw
schooljaar in groep 6. Dit jaar zijn er
twee nieuwe leerlingen bijgekomen :
Duncan en Jamila. Hartelijk welkom !
Bij de omgekeerde oudergesprekken
op dinsdag 5 en donderdag 6
september zitten onze leerlingen er
ook bij; het is fijn om met elkaar te
bespreken hoe we dit jaar zo leerzaam
en fijn mogelijk kunnen maken.
De spreekbeurten en
boekbesprekingen zijn gepland. Ze

staan in de agenda's en er hangt een
lijstje in de klas.
Spreekbeurten:
Isobella op 20/9
Luuk op 27/9
Boekbesprekingen:
Jamila op 28/9
Stijn op 5/10
We hopen dat het op 15 september
heel mooi weer is want dan gaat de
familiedag en BBQ door !!!
Op 21 en 22 september zijn de
kinderen vrij: het team heeft dan een
studie tweedaagse.
Zet op de kalender maandag 9
oktober vast....groep 6 is dan aan de
beurt op de toneelavond !
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Het jaar is alweer een paar weken op
de rit en we hebben al hard gewerkt.
Tijdens de informatieavond van
afgelopen woensdag heeft u al veel
belangrijke zaken over groep 7
gehoord. Voor alle zekerheid verwijzen
wij u ook via deze weg nog even naar
het huiswerkbord en het
informatiebord voor belangrijke
informatie.
Wij hebben aan het begin van het jaar
drie nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen: Younes, Damian en
Jaylee. Wij wensen ze veel leerplezier!
Helaas hebben we vandaag alweer
afscheid moeten nemen van Jaylee;
zij verhuist naar het noorden van het
land.
Ook hebben we onze nieuwe stagiaire
Hans welkom geheten. Zie het stukje
van hem eerder in de snelbinder.
We zijn al begonnen met de lessen uit
de eerste leskist van natuur- en milieu
educatie (nme): smaaklessen. Dit

betekent dat de andere
wereldoriënterende vakken nog even
niet aan de orde komen. De
smaaklessen duren tot woensdag 13
september.
Volgende week dinsdag en woensdag
zijn de omgekeerde oudergesprekken.
Het is de bedoeling dat uw kind hierbij
zelf ook aanwezig is en meedoet aan
het gesprek.
Op vrijdag 15 september is de BBQ.
Details hierover heeft u kunnen lezen in
de brief die bij de eerste snelbinder als
bijlage was toegevoegd.
Op woensdag 20 september bezoeken
we theater Pantalone. Wij krijgen een
kijkje achter de schermen van een
theater.
Donderdag 21 sept. en vrijdag 22 sept.
hebben alle leerkrachten een
studietweedaagse. De kinderen zijn
deze dagen vrij.
Vanaf dinsdag 26 september gaan de
boekbesprekingen en spreekbeurten
van start. Het schema en de uitleg
over hoe je een boekbespreking en
spreekbeurt moet houden, zal
binnenkort meegegeven worden. De
kinderen hebben de datum ook
allemaal in hun agenda geschreven.
Start tijdig met de voorbereiding!
Op 4 oktober start de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar
is "griezelen". De toneelavond van dit
jaar zullen dit thema als uitgangspunt
hebben. Groep 7 speelt het toneelstuk
op woensdagavond. De uitnodigingen
voor de toneelavond volgen later.
Tot zover de informatie van groep 7!
Groeten van Wendy en Liesbeth

Groep 8

De eerste week zit erop; deze stond in
het teken van kennismaking. We
besteden veel tijd aan de vakken die
we in groep 8 doen, onze
weekplanning, het taak-en huiswerk.
Ook zal er regelmatig huiswerk worden
op- en meegegeven en zal er worden
geoefend met het gebruik van de
agenda. En natuurlijk bespreken we
hoe we met elkaar om (willen) gaan
dit schooljaar.
De kinderen moeten dit jaar een
spreekbeurt en een boekbespreking
houden. Zowel de toetsen als het
huiswerk zullen op het bord worden
gezet; de kinderen moeten deze ook
in de agenda schrijven.
In september zijn de omgekeerde
oudergesprekken. Zorgt u ervoor dat
de formulieren op tijd zijn ingeleverd?

