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
Meester Sander
Op het moment ligt meester Sander in
het ziekenhuis. Hij is inmiddels
tweemaal geopereerd aan zijn
darmen. Omdat het ingrijpende
ingrepen betreft zal hij voor
onbepaalde tijd niet op De Tandem
zijn. Ouders en leerlingen van groep 8
zijn eerder hierover geïnformeerd.
Juffrouw Birgit neemt meester Sander
over op de maandag en vrijdag. Voor
de andere dagen hebben wij juffrouw
Yvonne kunnen opnemen in ons team.
Wanneer wij meer informatie kunnen
delen zullen wij dit doen. Mocht u een
kaartje willen sturen dan kunt u deze
afgeven bij de directie.

Vincent Kalshoven
Directeur Daltonschool De Tandem

Even voorstellen!
Hoi allemaal,
Wij zijn Vienna Verweij en Monika
Opacak. Het komend halfjaar zijn wij
op de vrijdag aanwezig op de
basisschool De Tandem.
Jullie kunnen ons vinden in de sporthal,
waar wij bewegingsonderwijs aan het
geven zijn aan de kinderen van De
Tandem.
Wij zijn vierdejaars studenten van de
PABO in Utrecht. Samen met de
kinderen gaan wij er een actief en leuk
halfjaar van maken.

Schoolfoto's
De schoolfotograaf heeft de foto's
afgegeven. Inmiddels heeft u een
strookje ontvangen waarop u uw
bestelling kan plaatsen. U kunt tot 8
november uw strookje plus financiën
inleveren bij de groepsleerkracht.
Nadat wij alle strookjes hebben
ontvangen volgt de verwerking.
Aanmelden broertjes/zusjes
Gezien onze wachtlijst en de planning
voor aankomende jaren vragen wij u
om eventuele broertjes/zusjes aan te
melden. Zo kunnen wij een plaatsje
reserveren. Alvast dank voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet,

03-11-17

Groetjes Vienna en Monika

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 november is:
Goed luisteren is echt....horen wat de
ander zegt.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Familie
Na de herfstvakantie zijn wij begonnen
met het thema familie. We hebben al
aardig wat geleerd! De kinderen
hebben onder andere huizen
gebouwd en ze hebben zichzelf
getekend. Daarnaast hebben we de
familiefoto’s bekeken die een aantal
kinderen al hadden meegenomen
naar school. Aan de hand daarvan
hebben we verschillende woorden

geleerd die horen bij het thema
familie, zoals opa en oma, oom en
tante, neefjes en nichtjes, vader en
moeder. Heeft u nog een leuke foto
van uw familie? Geeft u deze dan aan
uw kind mee naar school? Het zou leuk
zijn als er van ieder kind een familiefoto
mee naar school komt! We werken t/m
17 november over het thema familie.
Daarna zullen we gaan werken over
het thema Sinterklaas.
Sinterklaas en studiedag 6 december
Wij vieren op dinsdag 5 december
Sinterklaas op school. Meer informatie
hierover ontvangt u tegen die tijd. Op
woensdag 6 december is er een
studiedag, alle kinderen zijn dan vrij.
Schoolfoto’s
Deze week hebben de kinderen een
bestelformulier meegekregen voor de
schoolfoto’s. Ze zijn ontzettend leuk
geworden en hopelijk hebben jullie ze
besteld! Als u de schoolfoto’s even wil
zien voordat u ze bestelt dan is dat
mogelijk. U kunt dan na 14.00 uur even
in de klas komen om de foto’s op het
digibord te bekijken. De
bestelformulieren moeten uiterlijk
maandag 8 november bij ons binnen
zijn! Wilt u zo vriendelijk zijn om het
bestelformulier, het geld en de USBstick in een envelop te doen? Alvast
bedankt!
Welkom
We hebben in oktober weer een
aantal nieuwe kinderen erbij gekregen
op de Tandem.
In groep C bij juf Fenneke zijn Adam en
Leander in de klas gekomen.
En in groep B bij juf Minka en juf Lisette
is Nizar is aan het wennen.
Welkom allemaal!
Vriendelijke groeten,
Bibi, Minka, Lisette en Fenneke

Groep 3
Griezelen op zolder
Het is alweer even geleden, maar wat
hebben de kinderen het goed
gedaan op het podium. We hebben
echt genoten van alle heksen,
spinnen, skeletten, enzovoorts. En wat
konden ze goed zingen!
Pieter de Pier
We hebben weer een leuke leskist
geleend van Buitenwijs. Binnenkort
leren we van alles over de regenworm
Pieter de Pier. Wat hij eet en hoe hij
zorgt dat het afval van de natuur
wordt opgeruimd. Tegelijkertijd leren
we ook over afval dat niet door dieren
kan worden opgeruimd en dat we dus
zelf in de vuilnisbak moeten gooien.
Lezen, lezen, lezen
Wat hebben de kinderen al veel letters
geleerd. Met die letters lezen we weer
woorden en zinnen en verhalen. Lezen
leer je alleen door veel te lezen. Het is
daarom belangrijk dat u ook elke dag
even met uw kind leest. In de
bibliotheek hebben ze hele geschikte
boekjes om dit mee te doen. Het mag
natuurlijk ook met eigen boeken. Sinds
kort liggen er voor elke groep 3 ook
oefenbladen die u thuis met uw kind
kunt lezen. U kunt deze ook zelf vinden
op de site van jufbijtje. Bij elke kern zijn
onder het kopje veilig en vlot
oefenbladen voor thuis te vinden. Veel
plezier met het samen lezen!
Praktische zaken
Hieronder volgt een aantal praktische
punten, waardoor het onderwijs in de
groep soepeler verloopt:
- We willen graag om 8.30 uur starten,
dus kom op tijd en houd het afscheid
kort.
- Om lekker te kunnen gymmen is het
belangrijk dat de gymkleding en
gymschoenen passen en op
maandag en vrijdag op school zijn. Als

kinderen een maillot aan hebben is
een paar sokken in de tas handig.
- Schrijf de naam op het fruit en de
pakjes drinken, dan ontstaat daar
geen verwarring over en wordt uw
kind niet teleurgesteld.
- Niet alle kinderen worden op
verjaardagsfeestjes uitgenodigd. Deel
daarom de uitnodigingen op het
schoolplein uit, of beter nog: gooi ze in
de brievenbus. Dit voorkomt onnodig
verdriet.
Sint in het land
Zaterdag 18 november komt
Sinterklaas gezellig weer in het land.
Vanaf maandag 20 november gaan
we er ook op school over praten.
Het wordt weer een leuke periode.
We hebben er zin in!
Chantal, Annet, Ingrid en Anne

Groep 4
Voor de herfstvakantie zijn we
natuurlijk druk geweest met de
voorbereidingen op de toneelavond.
Wat stonden alle kinderen toch te
stralen op het podium! De
herfstvakantie was daarna wel erg
lekker om even bij te tanken. Nu gaan
we weer hard aan het werk! We
oefenen verder met de
tweedagentaak.
In de groepen wordt de tafel van 2
geoefend en volgende week
beginnen we ook al aan de tafel van
10. Door veel te herhalen hopen we
dat de kinderen deze over een aantal
weken uit het hoofd kennen. Thuis
kunnen jullie deze zo af en toe eens
'overhoren'. Eerst in de goede
volgorde en als dat lukt lekker door
elkaar!
Nog een paar praktische zaken: wil
iedereen er weer aan denken dat er
thuis nog even een bezoek aan het

toilet gebracht moet worden! Aan het
begin van de dag is dat in de klas niet
handig. Ook willen we jullie vragen alle
bekers, trommels en fruit van naam te
voorzien. We houden regelmatig
spullen over, waarvan onduidelijk blijft
bij wie het hoort.

Groep 5
Huiswerk
Vaak komen er vragen over wat de
kinderen thuis kunnen oefenen?
Voor de kinderen is het heel belangrijk
om de tafels vlot te kunnen
benoemen. We zijn net begonnen met
de deelsommen en daar heb je
natuurlijk de tafelsommen weer bij
nodig om deze snel uit te rekenen.
Dus blijf thuis goed oefenen met de
tafels.
.
BLOON=Bekijken Lezen Omdraaien
Opschrijven Nakijken
Dit is een spellingsprogramma. Wij
zorgen dat er elke week een nieuw
woordpakket klaar staat.
Op school krijgen de kinderen ook tijd
om dit een keer te oefenen. Zeker voor
de kinderen die moeite hebben met
spelling is het belangrijk om thuis ook
nog eens te oefenen. De kinderen
weten zelf hoe ze in moeten loggen.
Als ze het vergeten zijn kom het dan
even bij ons vragen.
Zonnetje van de week
Deze week zijn we gestart met het
zonnetje van de week. De kinderen
schrijven een complimentje en plakken
dit op het verzamelvel. Op vrijdag
bekijken we de complimentjes en
mag je het complimentenvel mee
naar huis. Ieder kind komt dit jaar een
keer aan de beurt om het zonnetje
van de week te zijn.
Sinterklaas
Dinsdag 5 december brengt sinterklaas
de Tandem een bezoek. In groep 5

vieren we dit met surprises. De
kinderen trekken op dinsdag 14
november 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 dinsdag 5 december neemt
iedereen zijn ingepakte surprise mee
naar school. Wij hopen op een leuke
ochtend. Vanaf 12 uur zijn de kinderen
vrij.
Woensdag 6 december is er voor de
leerkrachten weer een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij.
Spreekbeurten;
7 november Ronan
8 november Thijs
14 november Tasnim
21 november Evy
28 november Jazzley
12 december Fedde
Boekbesprekingen;
10 November Koen
17 november Amran
1 december Dean
15 december Haysan

Groep 6
We zitten lekker in de flow: veel
aandacht voor taakwerk en de juiste
werkhouding !
Wellicht is het jullie ter ore gekomen
dat meester Sander van groep 8 ziek is.
Birgit is daarom op maandag in groep
8 en Katty staat dan op maandag
voor groep 6.
Spreekbeurten deze maand
Suus : 8/11,
Tom: 15/11,
Rania: 22/11 en
Daphne op 29/11.
Boekbesprekingen zijn
Maher : 9/11,

Lara: 16/11,
Valentijn : 23/11 en
Taha op 30/11

uit school zijn i.v.m. de aanvullende
activiteit: lootjes trekken voor het
Sinterklaasfeest.

Topo Utrecht toetsen zijn op
8/11: A
22/11: B
13/12: C.

Op dinsdag 14 november gaan we
lootjes trekken. De uitleg over het
lootjes trekken staat in de bijgaande
brief. Voor eventuele vragen kunt u
altijd bij ons terecht. Zodra Sint weer in
het land is, zullen we in de klassen,
maar ook gezamenlijk regelmatig
Sintliedjes gaan zingen.

Op 14 november trekken we lootjes
voor Sinterklaas. We vieren het 5
december. De kinderen zijn om 12 uur
uit. De volgende dag, 6 december zijn
ze vrij i.v.m. een studiedag.
Vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
De toneelavonden zitten er weer op.
Groep 7 heeft een topprestatie
geleverd. Wij zijn erg trots op ze!
Ook zijn we begonnen met het circuit
in de bovenbouw. Vraag thuis gerust
naar de verschillende activiteiten en
kom eens binnen kijken naar de
resultaten.
Deze week beginnen we in groep 7
ook met een project. In tweetallen zal
gewerkt worden aan het project
Romeinen. De kinderen gaan een
poster (werkstuk) over een onderwerp
maken en dat ook presenteren. De
beoordeling komt in het rapport. De
kinderen zullen voor dit project boeken
moeten meenemen van de
bibliotheek of thuis. Op school hebben
we ook enkele boeken. Het is de
bedoeling dat het project op school
wordt gemaakt.
Op dinsdag 14 november brengt
groep 7 een bezoek aan het Fulco. Zij
zullen daar een voorstelling bekijken.
De voorstelling duurt tot 13.40, dus de
verwachting is dat we bijtijds terug zijn.
Het kan wel dat de kinderen iets later

Verder zullen we de komende maand
weer hard aan het werk gaan. Een
maand zonder extra activiteiten
brengt ons in de gelegenheid om de
werkafspraken weer onder de
aandacht te brengen.
Voor data van toetsen,
boekbesprekingen en spreekbeurten,
verwijs ik u naar de agenda van uw
kind. Controleer deze regelmatig en
ondersteun uw kind, indien nodig, bij
het leren van de toetsen.

Groep 8
Oei oei...die meester Sander...Hopelijk
wordt hij snel weer de oude !
Ondertussen wordt er gewoon
doorgewerkt in groep 8.
Op 6 tot en met 8 november doen we
de cito B8. Onderdelen zijn rekenen,
spelling en begrijpend lezen.
Op 8/11 is er de topotoets van ZWAzië.
Spreekbeurten:
9/11 Nora,
10/11 Suzanne,
16/11 Mike,
23/11 Silas
30/11 Marouan M
Boekbesprekingen:
15/11 Julia

17/11 Michael
22/11 Marouan H
29/11 Joost.
Op 16 november gaan we naar het
Wellant college in Montfoort : met de
bus!
Op 14 november gaan we lootjes
trekken voor Sinterklaas. We vieren het
5 december; de kinderen zijn dan om
12 uur uit en woensdag 6 december
zijn ze ook vrij i.v.m. een studiedag.
Met vriendelijke groet,
Yvonne en Birgit

