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)

Schoolleiding algemeen
De Tandem groeit!
Het huidige aantal inschrijvingen en de
prognoses voor aankomende jaren
wijzen op een groei van het aantal
leerlingen. Binnen IJsselstein neemt het
aantal leerlingen in de
basisschoolleeftijd juist sterk af. Dit
heeft forse consequenties voor de
basisscholen die IJsselstein rijk is. Voor
nu en in de nabije toekomst geldt dit
niet voor De Tandem.
Formatie 2016/2017
Zoals iedere school is ook De Tandem
druk met de berekeningen voor het
nieuwe schooljaar. De berekeningen
zullen uitwijzen hoeveel collega’s
beschikbaar zullen zijn voor De
Tandem. Niet alleen groepsleerkrachten maar ook de andere
collega’s binnen de school. Op het
moment is duidelijk dat de school
aankomend schooljaar zal starten met
3 kleutergroepen, 2 groepen 3 en de
andere groepen enkelvoudig.
Vervolgens buigen wij ons over de
leerkrachten per groep.
Centrale Eindtoets
Inmiddels hebben de scholen in
Nederland zicht op de gemiddelde
scores van de Centrale Eindtoets die in
de groepen 8 zijn afgenomen. Het
betreft nog niet de definitieve uitslag.
Deze uitslag volgt op papier. Wanneer
deze binnen zijn worden zij gedeeld
met de leerlingen en hun ouders. De
verwachting is in de week van 23 mei.

13-05-16

Wel is ons alvast duidelijk geworden
dat ook deze groep 8 weer ver boven
het landelijk gemiddelde heeft
gepresteerd! Wederom een bijzondere
prestatie!
Jaarplanning en vakanties 2016/2017
De inroostering van de vakanties is ons
bekend en treft u hieronder aan. De
planning van de studiedagen van het
team volgt nog. Zo ook enkele dagen
waarop leerlingen om 12.00 uur uit zijn.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen Goede vr. +
ma.
Koningsdag woe.
mei vakantie (2 wk)
Hemelvaart
pinksteren ma.
Zomervakantie

17-okt-16
26-dec-16
27-feb-17
14-apr-17

21-okt-16
6-jan-17
3-mrt-17
17-apr-17

24-apr-17
25-mei-17
5-jun-17
10-jul-17

5-mei-17
26-mei-17
20-aug-17

Leerplicht, verlof en vakanties
De school volgt de wet- en
regelgeving omtrent Leerplicht. De
Leerplichtambtenaar heeft geregeld
contact met de scholen en heeft
aangekondigd met name rondom de
vakanties controles uit te voeren.
Naast verzuim wordt ook
gecontroleerd of leerlingen te vaak te
laat op school zijn. In het geval van
ongeoorloofd verzuim kan de
Leerplichtambtenaar hier
consequenties aan verbinden.
Stichting Vrienden van de Tandem
We zijn blij om te vermelden dat deze
stichting een ANBI-Status heeft
verkregen.
ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Een ANBI draagt
op de een of andere wijze bij aan het

algemeen nut. Het kan een goed doel
zijn en het kan ook een culturele of
een wetenschappelijke instelling zijn.
De Belastingdienst stelt voorwaarden
aan een organisatie die een ANBI wil
zijn. Een organisatie die daaraan
voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is
aantrekkelijk voor donateurs
omdat giften aan een
ANBI belastingvoordeel kunnen
opleveren. Dit geldt zowel voor losse
giften via de giftenaftrek als via
periodieke giften.
Ziet u, onder deze gunstige
voorwaarden, mogelijkheden om een
steentje bij te dragen? Neemt u dan
contact op met de voorzitter van de
MR Oscar Kempees of Vincent
Kalshoven. Zie voor meer informatie:
http://www.detandemijsselstein.nl/word-vriend-van-detandem/
Spaargeld Werkweek
Eind van deze maand stopt juffrouw
Riet met het in ontvangst nemen van
het spaargeld. Na de zomervakantie
zal juffrouw Riet weer verder gaan met
het spaarsysteem.
Leuk nieuws van groep 7!
Ongeveer twee maanden geleden
zagen we de reclame bijna dagelijks
op de TV: "schrijf je in voor de BZT XXL
band!". Als muzikale school moesten
wij hier natuurlijk wel aan meedoen.
Meester Geert heeft onze groep 7
twee bezoekjes gebracht en een
filmpje gemaakt. En... de kinderen van
groep 7 hebben met het lied "de
school van meester Kolling" de
auditieronde bereikt! We zijn hiervoor
genomineerd vanuit 400 inzendingen!
Op 14 juni zal groep 7 afreizen naar
poppodium "de Vorstin" te Hilversum
en hoopt groep 7 een plekje voor de
eindshow, met koningin Maxima, te
bemachtigen. Natuurlijk moet er nog
wel even extra gezongen worden de
komende tijd in groep 7!

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.
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
Bezoek IJsselbos
De kleuters zijn naar het IJsselbos
geweest. We gingen hier op zoek naar
materiaal voor het hutje van Kabouter
IJssel. Hij wilde namelijk een mooi hutje
voor zichzelf. We zochten mos voor de
vloer, bloemen voor het behang en
stenen voor het pas. De kinderen
vonden zelf ook verschillende beestjes.
Alle papa’s en mama’s nogmaals
dank voor het rijden en begeleiden!

Koningspelen
Vrijdag 22 april was het zover…de
Koningspelen! We begonnen met een
lekker ontbijt in de klas, waarna we
heerlijke buiten spelletjes hebben
gespeeld. De kinderen zagen er mooi
uit en waren erg enthousiast.
Verzoek
Na schooltijd zien wij regelmatig
kinderen op het net van de zandbak
lopen. Hier kan het net niet tegen en
gaat het kapot van. Zou u er op willen
letten dat de kinderen hier niet meer
op lopen? Alvast bedankt!
Thema
We zijn gestart met het thema Winkel.
De kinderen mogen spullen
meenemen die met dit thema te
maken hebben (bijvoorbeeld een
kassa, speelgeld, een winkelmandje) In
de klas zullen wij samen een echte
winkel maken, liedjes zingen, de
winkelvoorraad tellen en nog veel
meer leuke leerzame dingen doen.
Projectweek
De kleuters moeten tijdens de
projectweek gewoon naar school.
Wij hopen dat iedereen een fijne
meivakantie heeft gehad!

Groep 3
Stabilo pen
Maandag 9 mei hebben de leerlingen
van groep 3 een stabilo pen
gekregen. Allereerst wordt er met deze
pen in het schrijfschrift geoefend.
Vervolgens wordt dit in de loop van de
tijd uitgebreid naar andere schriften.
Pinksteren
Zondag 15 mei is het eerste
Pinksterdag en maandag 16 mei
tweede Pinksterdag op deze dag zijn
de leerlingen en leerkrachten vrij.

Groepjes in de klas
Na de meivakantie hebben de
leerlingen een andere tafel in de klas
gekregen. De tafelgroepen bestaan
nog steeds uit drie grote groepen. De
leerlingen zijn veranderd van groepje
of zitten op een andere plek in de
huidige groep.
Museum
Dinsdag 24 mei gaat groep 3 naar het
Stadsmuseum. De klas wordt om 11 uur
verwacht bij het Kloosterplantsoen.
Vervolgens gaan we vanaf het
Kloosterplantsoen naar het museum.
Als het weer meewerkt staat een
picknick in de planning.
Zwangerschapsverlof Annet
Vanaf de meivakantie is Annet met
zwangerschapsverlof. Lizzy neemt de
klas het verdere schooljaar over.
Echter is Lizzy niet aanwezig op 25 mei
in verband met een studiedag op de
Hogeschool Utrecht.

Groep 4
Na een welverdiende zonnige
vakantie zijn we klaar voor het laatste
gedeelte van het schooljaar. Dinsdag
10 en 17 mei komt Gerard, de vader
van Lucie gezellig met ons zingen in de
klas.
Woensdag 18 mei is er schoolvoetbal.
De kinderen die hieraan meedoen
krijgen hierover nog informatie.
Dinsdag 31 mei gaan we met de klas
naar het museum in IJsselstein. We
vertrekken lopend om 8.30 uur, we zijn
rond 10.15 uur weer op school. Het
zou fijn zijn als er ouders (2) meelopen
als begeleider. Als u zin en tijd hebt
kunt u zich melden bij Femke of Katty,
via mail mag ook.

Boekbesprekingen
De laatste boekbesprekingen zijn voor
Stijn
13 mei,
Dennis
17 mei,
Maher
20 mei,
Mohamed 23 mei
Frank
27 mei.

Groep 5
Na een heerlijke meivakantie, zijn we
weer goed begonnen in groep 5.
Deze maand staan er veel leuke
uitstapjes gepland.
De week van 17 mei hebben we in
groep 5 en 6 de projectweek over oud
IJsselstein. Het programma blijft nog
een beetje geheim, maar het wordt
vast weer een super leuke week!
De kinderen hebben een brief
meegekregen met de laatste
informatie. Hierin staat ook wat ze
allemaal mee moeten nemen. Anders
dan voorgaande jaren, gaan we dit
jaar alles te voet doen. De kinderen
hebben dus geen fiets nodig. Het is fijn
als ze schoenen aan hebben waar ze
goed op kunnen lopen.
Op woensdag 25 mei 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
3 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.
Ieder jaar doen we mee aan de
knijperactie. Zo ook dit jaar weer. We

gaan op woensdag 1 juni van 12.30
uur tot ongeveer 13.45 uur in groepjes
onder begeleiding van ouders door
wijk afval opruimen. Dit doen we in
samenwerking met de wijkvereniging.
De gemeente verzorgd
handschoenen en knijpers. Ook de
wethouder en burgemeester zal even
aanwezig zijn deze middag. Het is altijd
weer een gezellige gebeurtenis. Welke
ouders hebben zin en tijd om hierbij te
helpen?
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. Een hele leuke maand dus
voor groep 5!
Boekbespreking:
Sophia
1 juni

Groep 6
O, oh, wat gaat de tijd toch snel!

Na een welverdiende meivakantie
nog maar een paar weekjes in groep
6! En wat een leuke dingen doen we
nog:
Kijk even goed in de brief die
meegegaan is naar huis. Daarin een
oproep voor oude familiekiekjes en
oude voorwerpen. We gaan ze
gebruiken voor het project “Op stap
met Jan en Jet “.
Van 17 tot en met 20 mei is het
projectweek. Daar geven we nogal
wat post voor mee; kijk af en toe de
tassen er even op na!
In dezelfde week (woensdag 18 mei )
is het ook schoolvoetbal voor de
jongens. Jullie komen toch wel
aanmoedigen ?
Eind mei krijgen we ook nog een ander
project van kunst centraal. Dat gaat
over fotografie.

We hebben nog een enkele
boekbespreking:
11 mei
Matthew
Spreekbeurt:
12 mei
26 mei
2 juni

Damian,
Layla en Julia
Mike

(water). Het statiegeld van de flessen
gaat uiteindelijk naar een goed doel.
Denkt u nog even aan het fietsexamen
8 juni? We zoeken 13 postouders! Het is
ook handig om de route vooraf met
uw kind te fietsen.
Liesbeth en Wendy

En ondertussen werken we
gewoon door!
Eind mei, begin juni zijn er weer de
eind-groep-6- citotoetsen.
Vriendelijke groet, Wendy en Birgit

Groep 7
Groep 7 heeft er een spannende en
intensieve week op zitten. De
entreetoets is gemaakt. De
antwoordbladen worden opgestuurd
en zullen door Cito nagekeken
worden. De verwachting is dat de
uitslag 3 tot 4 weken op zich laat
wachten. De kinderen krijgen de
uitslag met uitleg van ons in een
gesloten envelop mee naar huis. Wij
doen geen uitspraken over
vervolgonderwijs. Mocht u vragen
hebben naar aanleiding van de
entreetoets kunt u een afspraak met
ons maken.
Maandag 16 mei is het tweede
pinksterdag en zijn de kinderen vrij.
Van dinsdag 17 mei t/m vrijdag 20 mei
gaan we op werkweek. U heeft de
laatste dag brief met de laatste
belangrijke informatie ook al
gekregen. Lees het goed door. We
hebben er zin in!
Woensdag 1 juni brengen we een
bezoek aan de bibliotheek. We gaan
daar een kunstwerk in de openbare
ruimte maken. Daarvoor heeft ieder
kind 5 stevige plastic flessen nodig
(colaflessen) en 3 kleine plastic flesjes

Groep 8
De vakantie is afgelopen en we zijn
alweer flink aan de slag gegaan.
Woensdag 11 mei is voor de tweede
keer de Tandem bazaar gehouden.
Het was weer een gezellige middag!
Dinsdag 17 mei staan de kinderen om
9.15 uur klaar om op kamp te
vertrekken. Vrijdagmiddag 20 mei
komen we weer terug. De laatste
informatie staat in de brief die de
kinderen mee naar huis hebben
gekregen.
Woensdag 25 mei doen de jongens
mee aan het schoolvoetbaltoernooi.
De verwachtingen zijn
hooggespannen! Komt u ook
aanmoedigen?

