SNELBINDER 02

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
Toneelavonden
De Toneelavonden komen er aan. De
voorbereidingen zijn in volle gang!
Voor iedere leerling is dit een
bijzondere ervaring die hen lang bij
blijft. Onlangs nog zagen wij oudleerlingen terug in musicals,
televisieprogramma's en was een
afvaardiging van ons team aanwezig
bij het afstuderen van een oud-leerling
van het conservatorium. Allen
benoemden zij hun herinneringen aan
de traditionele Toneelavonden op De
Tandem. Inmiddels 40 jaar een begrip.
Optredens zijn altijd spannend. De
reactie van een zaal is mede
bepalend voor het verloop van de
avond. We volgen dus de
theateretiquette in lijn met de
schoolcultuur van De Tandem. We
starten gezamenlijk de avond en
sluiten deze ook gezamenlijk af.
We verwachten mede door uw hulp er
wederom een succes van te maken
Parkeren
Wilt u er aan denken dat wij met
elkaar zorg dragen voor een veilige
omgeving voor uw en onze kinderen?
De wijk is niet ingericht op het aantal
bezoekers. De politie en de BOA's
hebben aangegeven ons te zullen
helpen in het goed laten verlopen van
het parkeren.
Op tijd starten
De leerkrachten hebben alle tijd nodig
om het programma goed te laten
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verlopen. Een goede start is het halve
werk. We verzoeken u dus om bij de
tweede bel het lokaal te verlaten
zodat tijdig met het lesprogramma kan
worden gestart.
Wachtlijst De Tandem
Het leerlingenaantal in IJsselstein daalt
fors. Op het moment worden daarom
fusies voorbereid tussen scholen in
IJsselstein. Inmiddels zijn er ook
vestigingen opgeheven. De Tandem
heeft voor dit schooljaar de
maximumcapaciteit bereikt.
Leerlingen die niet staan ingeschreven
kunnen dit schooljaar niet meer
worden geplaatst. Voor schooljaar
2018/2019 naderen we hetzelfde punt.
De wachtlijst is ingesteld in
samenspraak met de MR van De
Tandem waarin ouders en
leerkrachten zijn vertegenwoordigd.

Even voorstellen!
De activiteitencommissie:

(van linksaf: Linda de Groot, Anne de
Bruin, Barranca Latimer, Lia Lebbing,
Patricia van Zalingen, Hellen Bijerman)
De activiteitencommissie draagt bij
aan alle jaarlijkse schoolactiviteiten
denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst en
het Tandemfestival. De commissie
bestaat uit een vaste groep mensen
(ouders en leerkrachten) die 2x per
jaar samenkomen om de activiteiten
te verdelen en te evalueren. Voor alle
activiteiten liggen er door school
opgestelde draaiboeken vast waaruit
we kunnen putten.
Oproep!
Per activiteit heeft de commissie ook
bijna altijd nog extra hulp van ouders
nodig. Tijdens de informatieavond aan
het begin van het schooljaar was er
de mogelijkheid je hiervoor op te
geven. Echter we zijn voor de
Kerstwerkgroep van dit jaar nog op
zoek naar een paar ouders die graag
willen helpen. Opgeven kan bij juf
Femke (groep 4A) of een van de
leden van de commissie. Alle hulp is
welkom!

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is begonnen.
Het thema dit jaar is Gruwelijk eng. De
komende week zullen we op
verschillende momenten aandacht
besteden aan het thema, daarnaast
zijn we natuurlijk druk bezig met de
voorbereidingen van de
toneelavonden.
De Bruna (Boekhandel) heeft dit
schooljaar een leuke actie voor
basisscholen, waar we als school
graag aan mee willen doen. De actie
gaat als volgt. Als u met uw kind tijdens
de Kinderboekenweek een kinderboek
bij de Bruna koopt, kunt u de kassabon
op school bij de leerkracht inleveren.
Voor 20 procent van het totaal bedrag
mag de school kinderboeken kopen

voor in de schoolbibliotheek. We
hopen op een leuk bedrag, zodat er
weer nieuwe boeken aangeschaft
kunnen worden!

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 oktober is:
Het is fijn dat we allemaal anders
mogen zijn.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema (4 t/m 15 okt)
Deze week zijn we van start gegaan
met het thema van de
Kinderboekenweek (4 t/m 15 okt). Het
thema is Griezelen. Gruwelijk eng! De
Kinderboekenweek kan ook weer een

mooie gelegenheid zijn om met uw
kind naar de bibliotheek te gaan. Het
nieuwe thema na de herfstvakantie zal
gaan over ‘familie’.

school zijn. Het optreden begint om
19.00 uur. De dag na hun optreden
mogen ze om 9.30 uur op school
komen.

Toneel
De kinderen zijn druk met alle
voorbereidingen voor de toneelavond.
Groep A heeft op maandagavond de
voorstelling, groep B op dinsdagavond
en groep C op woensdagavond. We
hopen op uw komst!

Gym
Aanstaande maandag gaan wij niet
gymmen in verband met het oefenen
voor toneel.

Studiedag
Maandag 23 oktober is er een
studiedag voor de leerkrachten en zijn
de kinderen vrij.
Schoolfoto’s
Zodra de schoolfoto’s er zijn, zullen wij
u berichten. De foto’s worden digitaal
aangeleverd.
Welkom
We hebben nieuwe kinderen in de
kleutergroepen welkom mogen heten.
In groep A bij juf Bibi zijn dat Bo en
Olivia en in groep C bij juf Fenneke zijn
dat Loïs en Marley. In oktober komen
de volgende kinderen wennen op
school; Groep C Adam en Leander.
Welkom allemaal!
Oproepje
Wij hebben genoeg meisjes kleding
maar kunnen nog een aantal jongens
onderbroeken en sokken gebruiken.
Deze zijn in te leveren bij de
kleuterjuffen.
Alvast bedankt!

Groep 3
Toneel
Het is bijna zover, de toneelavond. In
beide groepen wordt veel geoefend
en de kinderen hebben er zin in.
Groep 3B treedt op maandag op en
groep 3A op dinsdag. De kinderen
moeten deze avond om 18.30 uur op

Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de
Kinderboekenweek van start gegaan
met een leuke opening in de grote hal.
Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk
eng’. In de klas gaan we hier ook mee
aan de slag. En natuurlijk wordt er
deze week extra veel gelezen en
voorgelezen.
Vakantie en studiedag
Vanaf maandag 16 oktober is het
herfstvakantie. Wij wensen jullie alvast
allemaal een hele fijne vakantie toe.
Aansluitend aan de vakantie is er op
maandag 23 oktober een studiedag.
De kinderen zijn op deze dag vrij.
Lezen
Wat hebben we al veel letters geleerd!
Het lukt al veel kinderen om met die
letters ook woorden te maken en te
lezen. Het is belangrijk dat de kinderen
dit veel oefenen. In de bibliotheek kunt
u leuke boekjes halen op het niveau
van groep 3, waarmee u samen met
uw kind thuis kunt oefenen. En wist u
dat u door elke dag een kwartiertje
voor te lezen, u de woordenschat van
uw kind enorm vergroot? Ook hiervoor
zijn leuke boeken te vinden in de
bibliotheek.
Circuit
Na de vakantie starten we op
woensdag 25 oktober weer met het
circuit. Het circuit is iedere woensdag
gedurende 4 weken. De kinderen van
de groepen 1 t/m 4 worden in
groepjes verdeeld en doen iedere
week een andere leuke activiteit.

Groep 4
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is begonnen.
Het thema is dit jaar gruwelijk eng. De
komende week hebben we op
verschillende momenten aandacht
voor het thema. Met natuurlijk op
maandag 9 oktober, dinsdag 10
oktober en woensdag 11 oktober de
toneelavonden. Groep 4A is op
maandagavond aan de beurt om op
te treden en groep 4B is op
woensdagavond aan de beurt om op
te treden. Mochten er nog vragen zijn
over het toneelstuk loop dan gerust
even binnen.
Herfstvakantie
Van maandag 16 oktober tot zondag
22 oktober hebben de kinderen lekker
een week vakantie. Op maandag 23
oktober is er een studiedag, dus deze
dag zijn de kinderen ook vrij.
Ribbeltje en spriet de slak
U heeft het vast al gemerkt. We zijn
volop bezig met natuur in de klas. De
kinderen hebben eerst gewerkt over
Ribbeltje en hebben gezien wie de
vrienden en wie de vijanden van de
pissebed zijn. Nu zijn we begonnen
met een project over slakken. We
gaan op onderzoek uit hoe de slak
leeft en wat hij graag eet.
Circuit
Na de herfstvakantie starten we met
het onderbouw circuit. De kinderen
van groep 1 t/m groep 4 zullen in
verschillende klassen opdrachten
gaan uitvoeren, waarbij de kinderen
van groep 4 de opdracht krijgen om
de andere kinderen te begeleiden.
Gerard, Anneke en Femke

Groep 5
Deze week is de kinderboekenweek
gestart. Komende week zal dus in het
teken staan van lezen en leuke
activiteiten rondom kinderboeken. Het
thema is dit jaar ‘Gruwelijk eng’.
Vrijdag 13 oktober mogen de kinderen
allemaal een leuk boek meenemen,
hun eigen kussen en knuffel. We gaan
deze ochtend lekker lezen.
9 oktober hebben de kinderen een
toets van Naut. De kinderen hebben
stencils meegekregen om thuis te
leren. Op deze dag hebben de
kinderen geen gymles, omdat er deze
ochtend naar de toneelstukken van
de andere groepen wordt gekeken.
Op dinsdag 10 oktober is groep 5 aan
beurt om het toneelstuk op te voeren.
In de ochtend doen we dit voor de
hele school en ’s avonds voor alle
ouders. De uitnodiging met alle
informatie hierover, hebt u al
ontvangen.
23 oktober is er een studiedag. Alle
kinderen zijn dan vrij.
We merken dat veel kinderen heel
goed oefenen met de tafels.
Geweldig, blijf volhouden!
Met Bloon kan thuis op de computer
worden geoefend. Het wachtwoord
hiervan, hebt u via de mail al
ontvangen.
Spreekbeurten:
24-10 Zara
31-10 Julia
Boekbesprekingen:
6-10 Joey
13-10 Noor
27-10 Shifa
3-11 Daniël

Groep 6
Nou, dat wordt GRIEZELEN aanstaande
maandag ! Jullie komen toch allemaal
kijken naar onze spectaculaire show ?
We moeten om half 7 aanwezig zijn.
Vergeet de kaartjes niet ; er wordt
naar gevraagd !
Op vrijdag de dertiende om twee uur
begint de herfstvakantie.: die duurt
een dag langer want op maandag 23
oktober is er een studiedag en zijn de
kinderen nog vrij.
Spreekbeurten:
Op 25 oktober: Emilie. Op 31 oktober is
Isobella aan de beurt en Loek op 1
november.
Boekbesprekingen:
Emilie op 12 oktober, Ruben op 26
oktober en Duncan op 2 november.
Tips voor een regenachtige
herfstvakantiedag: oefen met TOPO (
Nederland C ), doe tafelsomspelletjes
en lees een mooi boek! Veel plezier!
Hartelijke groet van Katty en Birgit

Groep 7
Afgelopen maand zijn we veel bezig
geweest met
kennismakingsoefeningen en
energizers. Uit onderzoek is gebleken
dat dit ten goede komt van de sfeer in
de groep. We vinden dat een
belangrijk punt en proberen daar ook
de nodige tijd aan te besteden.
Vorige week hebben we een bezoek
gebracht aan Pantalone. De kinderen
mochten een kijkje nemen achter de
schermen.

Woensdag 11 oktober is de
toneelavond voor groep 7. De
kinderen worden om 18.30 uur op
school verwacht. Om 19.00 uur
beginnen de toneelstukken van groep
1C, 4B en groep 7. De avond zal
ongeveer om 20.30 uur afgelopen zijn.
U krijgt 6 oktober (via uw kind) 2
entreebewijzen per avond en per
gezin. Het entreebewijs heeft u nodig
om woensdag binnen te komen.
De Kinderboekenweek is woensdag 4
oktober van start gegaan en eindigt
vrijdag 13 oktober. Het thema is dit
jaar gruwelijk eng.
Van maandag 16 oktober t/m zondag
22 oktober hebben de kinderen
herfstvakantie. Maandag 23 oktober
zijn de kinderen een extra dagje vrij.
De leerkrachten hebben dan een
studiedag.
Woensdag 25 oktober begint het
circuit in de bovenbouw. Vier weken
lang werken de kinderen op
woensdagmiddag in groepen aan
uitdagende activiteiten of krijgen een
workshops. Ze werken dan met
verschillende leeftijden samen.
Boekbespreking/ spreekbeurt:
Donderdag 12 oktober: SB Niek
Dinsdag 24 oktober: BB Younes
Donderdag 26 oktober: SB Tygo
Dinsdag 31 oktober: BB Walid
Donderdag 2 november: SB Yassin

Groep 8
Inmiddels zijn we een aantal weken
aan het werk. De eerste toetsen zijn
achter de rug. Dinsdag 10 oktober is
groep 8 aan de beurt bij de
toneelavonden met een geheel door
de kinderen zelf bedacht toneelstuk!
Daarnaast zullen we in oktober druk
zijn met onze hulp aan Roemenië: via
de Stichting Roemeense Kinderhulp

helpen wij een school en een familie
door spullen te verzamelen en die op
te sturen. Maandag 6 tot en met
woensdag 8 november zullen we de
CITO B8 maken.

