SNELBINDER 03

!

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
Samen leven
Nu de bladeren vallen en het weer
soms tegen zit, zien we dat er meer
leerlingen met de auto komen. De wijk
is niet ingericht op zoveel auto’s. Zo
ontstaan parkeerproblemen. De
veiligheid van de bezoekers komt door
het parkeergedrag in het gedrang. We
verzoeken u dringend om de
algemene normen op te volgen.
Alvast dank voor uw medewerking.
Rapporten
Op 17 en 19 november vinden de
rapportgesprekken plaats. De
leerkrachten proberen rekening te
houden met uw voorkeur. Vandaag
heeft u de brief ontvangen waarop uw
voorkeur(en) kunt aangeven. Graag
zien wij deze voorkeur uiterlijk 10
november bij de leerkracht retour.
Sinterklaas en Pieten
Het kinderfeest staat voor de deur.
Stichting Robijn heeft zich uitgesproken
over de vormgeving van dit
kinderfeest. U vindt de richtlijnen van
onze stichting op: http://
www.stichtingrobijn.nl/robijn-kiest-vooracceptabele-zwarte-piet-zonder-detraditie-te-verstoren/
Kerst op De Tandem
Op 17 december vindt het kerstdiner
plaats. De leerlingen zijn dan om 12.00
uur uit. De twee uren halen zij in de
avond namelijk weer in! De commissie

06-11-1
5

brengt u na Sinterklaasviering op de
hoogte.
Wijziging datum Koningsspelen
Tijdens het maken van de jaarkalender
was de datum voor de Koningsspelen
nog niet bekend. Inmiddels heeft de
landelijke organisatie aangegeven dat
de Koningsspelen op vrijdag 22 april
plaatsvinden in plaats van 26 april.

SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO. Dit
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. Via de
Snelbinder stellen we u op de hoogte
van de regel van de maand zodat u
er thuis ook op in kan haken.

De regel van de maand november is:
Goed luisteren is echt……horen wat de
ander zegt !

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Na de herfstvakantie zijn we direct met
het thema “Herfst” aan de slag
gegaan. U hebt hier vast al wat van in
de groepen gezien. De komende tijd
vullen we dit aan met lessen uit de
leskist “Kriebelpoten” van Buitenwijs.
De kinderen mogen nog steeds
spulletjes meenemen die te maken
hebben met de herfst. Het thema
loopt door tot vrijdag 13 november.
Het volgende thema is natuurlijk
“Sinterklaas”. Hiermee starten we op
16 november. De school is dan mooi
versierd en we gaan hard aan het
werk over Sint en zijn Pieten. Tot 16
november proberen we hem nog wel
een beetje buiten de deur te houden,
omdat het naast een hele leuke, ook
een hele spannende tijd is voor veel
kinderen.
Tot nu toe genieten we regelmatig van
een heerlijke herfstzon en we hopen
dat dat nog heel lang zo blijft!
Toch is de kans best groot dat het
weer omslaat en dat het heel nat
wordt, of heel koud, of allebei. Als uw
kind op regenlaarzen naar school
komt, mogen die op de gang,
voorzien van naam, bij zijn/haar jas
staan. In de klas kunnen dan de
gymschoenen aangetrokken worden.
Dit om te voorkomen dat het gaat
broeien bij hun voeten.
Als uw kind een muts, wanten en/of
een sjaal bij zich heeft, zorg dan dat
alles van naam voorzien is. Deze
kledingstukken kunnen in de jas
opgeborgen worden en laat uw kind
ook zien waar u ze stopt. Of nog beter:
leer het uw kind zelf te doen! Dit geldt

ook voor het aan- en uittrekken van al
deze attributen. Een kind voelt zich
groter en zelfverzekerder, wanneer het
alles zelf kan!
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging
voor de eerste tienminutengesprekken van dit schooljaar.
Deze vinden plaats op 17 en 19
november en u kunt op een
invulbriefje aangeven welke dag u het
beste uitkomt en of u in de middag of
in de avond wilt. De tijd bepalen de
leerkrachten, omdat we door de
broertjes en zusjes in de andere
groepen een rooster maken met de
hele school.
De kleuters krijgen nog geen rapport,
maar de leerkracht bespreekt aan de
hand van een aantal observaties de
voortgang van uw kind. Er is natuurlijk
ook een aantal kinderen nog maar net
op school. Bij deze kinderen bespreken
we onze eerste indruk.
We rekenen erop dat er voor elk kind
iemand komt!
Zoals u weet heeft de Tandem het
vignet “Gezonde School”. We zijn blij
dat veel ouders hier gehoor aan
geven door de lunchtrommels van hun
kinderen “gezond” te vullen. We zien
boterhammen, snoeptomaatjes,
komkommer, worteltjes, fruit,
cashewnoten, enzovoorts. We hopen
dat uiteindelijk alle trommeltjes
“gezond” zijn gevuld.
In november komen er weer twee
nieuwe leerlingen in groep C. Matz en
Israa, van harte welkom en we hopen
dat jullie een hele leuke tijd op de
Tandem zullen hebben!
Anita, Carolina, Ingrid, Fenneke,
Danielle en Anne.

Groep 3
Lezen
Wat gaat de tijd toch snel in groep 3.
Volgende week ronden we alweer

kern 3 af van Veilig Leren Lezen. Denkt
u er aan thuis ook veel met uw zoon of
dochter te lezen, iedere dag 10
minuten is al genoeg.
Rapporten en 10-minutengesprekken
Vrijdag 13 november krijgen de
kinderen het rapport mee naar huis.
Op 17 en 19 november zullen de 10minutengesprekken plaats vinden.
Tijdens de gesprekken wordt verder in
gegaan op het rapport en kan er
toelichting gegeven worden op
verschillende onderdelen.
Vervanging
Maandag 9 november is juf Annet
afwezig. Zij zal worden vervangen door
juf Jolanda.
Sinterklaas
Zaterdag 21 november zal Sinterklaas
weer in ons land aankomen. Wij
vragen u nog niets mee te geven over
Sinterklaas. Ook eventuele
schoencadeautjes mogen thuis blijven.
Maandag 7 december mogen de
kinderen iets uitkiezen om op school te
laten zien en mee te spelen. Denk er
hierbij aan dat u niet iets meegeeft
met kleine onderdelen.
10-uurtje en lunch
Een verzoek voor het 10-uurtje en de
lunch. Er zijn een aantal kinderen die
regelmatig een grote koek, cakejes,
pannenkoeken etc. meegeven. Wij
willen u nogmaals vragen iets gezonds
als 10-uurtje mee te geven en
boterhammen als lunch.

Groep 4
De maand november is weer
begonnen. De kinderen zitten nu al
een aantal weken in groep 4 en
voelen zich al aardig thuis. Tijd ook om
eens te kijken wat ze al allemaal
hebben geleerd.

Vrijdag 13 november krijgen de
kinderen hun rapport mee naar huis.
Dinsdag en 17 en donderdag 19
november zijn de rapportgesprekken.
Graag spreken we alle ouders 10
minuten. Wanneer een langer gesprek
gewenst is plannen we daarvoor een
aparte afspraak.
Deze periode hebben we weer een
NME(Natuur en Milieu Educatie) leskist
in de klas met als onderwerp Afval.
Op vrijdag 4 december brengt
Sinterklaas een bezoek aan onze
school. Net als andere jaren kunnen
ouders, kleine broertjes en zusjes
samen met ons de Sint en zijn pieten te
verwelkomen in de grote hal. Deze
feestdag begint om 8.25 uur en eindigt
om 14.00 uur.
Femke en Katty

Groep 5
Na een fijne herfstvakantie zijn we
weer flink aan de slag gegaan in
groep 5.
We zijn begonnen met een weektaak.
Dit was voor een aantal kinderen best
spannend, omdat de hoeveelheid
werk op het takenblad ineens meer
was. Natuurlijk hebben we goed
uitgelegd dat we iedere dag weer drie
taakjes van iedereen verwachten. Dit
is dus niet meer dan dat ze gewend
waren. We bekijken op vrijdag en
dinsdag weer of de kinderen een
beetje hun plannen hebben kunnen
aanhouden. Wat niet af is, gaat op
deze dagen mee naar huis.
Zoals u weet heeft groep 5
schoolzwemmen op donderdag. Op
donderdag 10 december is er voor
ouders/ verzorgers/opa’s en oma’s/
buren etc. de mogelijkheid om te
komen kijken tijdens de zwemles. De
les begint om 12.45 uur. De kinderen
lopen met de klas naar het zwembad
en u kunt daar komen kijken. Om 13.30
uur is de les afgelopen. De kinderen

wandelen met de leerkracht terug
naar school. U kunt uw kind daar weer
ophalen.
Vrijdag 13 november krijgt uw kind het
eerste rapport mee naar huis. Dit
rapport is anders dan u gewend bent.
In groep 5 krijgen de kinderen een
digitaal rapport. Het uiterlijk is dus een
beetje anders, maar de gegevens
over de voortgang ziet u natuurlijk
terug.
Op dinsdag 17 en donderdag 19
november zijn er rapportgesprekken. U
krijgt hiervoor nog een briefje, waarop
u in kunt vullen welke datum de
voorkeur heeft. Dit briefje graag weer
zo snel mogelijk inleveren bij de
leerkrachten. Bij het rapport krijgt u
een briefje met de datum en tijd
waarop u verwacht wordt.
Vrijdag 4 december brengt sinterklaas
de Tandem een bezoek. In groep 5
vieren we dit met surprises. De
kinderen trekken een lootje met de
naam van een ander kind. Iedereen
koopt een cadeautje, maakt een
surprise en bedenkt een leuk
rijmpje(minimaal 8 regels) voor het kind
dat op het lootje staat. Op vrijdag 4
december neemt iedereen zijn
ingepakte surprise mee naar school.
Wij hopen op een hele leuke dag. Alle
kinderen zijn deze dag om 14 uur uit.
Spreekbeurten:
17 november Eveline
24 november Tygo
1 december Souhail
Boekbesprekingen:
11 november Niek
18 november Nienke
25 november Lotte R.
2 december Lotte
Vera en Judith

Groep 6

Het wordt weer een spannende
maand :
Op vrijdag 13 november (!) krijgen de
kinderen hun eerste groep-6-rapport.
De rapportavonden zijn op dinsdag 17
en donderdag 19 november.
Op dinsdag 17 november gaan we
lootjes trekken voor de Sintviering. U
krijgt hier nog berichten over.
De boekbesprekingen zijn op:
11 november: Marijn
18 november: Julia
25 november: Marouan
2 december: Amy.
Spreekbeurten zijn op
12 november: Esther
19 november: Daniek
26 november: Joost.
Er zijn ook weer verschillende toetsen
gepland : de kinderen schrijven ze op
in hun agenda (?) en ze staan ook in
de klas op het whiteboard.
Met vriendelijke groet, Wendy en Birgit

Groep 7
De afgelopen tijd zijn we in de klas
bezig geweest met het project
talentenkijker. De kinderen hebben
kennis gemaakt met beroepen in de
wetenschap en techniek. Ze hebben
de talenten van elkaar besproken en
we hebben zelfs een gastles gehad
van iemand met een beroep in deze
sector.
Vrijdag 13 november krijgen de
kinderen hun eerste rapport. Denkt u
nog even aan het inleveren van de
mappen?
Dinsdag 17 november en donderdag
19 november vinden de
rapportgesprekken plaats.
Vrijdag 4 december vieren we op
school het sinterklaasfeest. Een paar

weken voor deze gezellige dag
trekken we lootjes en is het de
bedoeling dat de kinderen een mooie
surprise voor elkaar maken en een
cadeautje kopen. U krijgt hier nog
verdere informatie over tegen die tijd.
Boekbespreking/ spreekbeurt:
Dinsdag 10 november: BB Romeyn
Vrijdag 13 november: SB Jip
Dinsdag 17 november: BB Asmae
Vrijdag 20 november: SB Dominique
Dinsdag 24 november: BB Etienne
Vrijdag 27 november: SB Cedric
Liesbeth en Wendy

Groep 8
November belooft weer een drukke
maand te worden voor groep 8. 4
november hebben we gezellig met de
hele klas gezwommen bij de Hoge
Waerd.
Vanaf 9 november beginnen we met
de reguliere CITO-toetsen. Deze
worden, anders dan in voorgaande
jaren, begin november afgenomen.
Dit is dus niet “de” CITO-toets of de
proef-CITO!
Vrijdag 13 november krijgen de
kinderen hun rapport mee.
Dinsdag 24 november is de
gehandicaptenrace. Op deze middag
ontvangen we een aantal
gehandicapte stadsgenoten die door
middel van een spel en een
kringgesprek aandacht voor de
gehandicapte medemens vragen.
Sander

