SNELBINDER 05

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
Het nieuwe kalenderjaar!
Namens het team van De Tandem
wensen wij u en uw naasten het beste
toe voor 2018. We vertrouwen er weer
op dat wij met elkaar er een succesvol
jaar van kunnen maken.
Studiedagen (herinnering)
Op de volgende dagen schoolt het
team zich bij. De leerlingen zijn dan vrij:
24 januari 2018 & 12 februari 2018.
In de verstrekte jaarkalender treft u
deze en de studiedagen voor de rest
van het kalenderjaar.
Lerarentekort en vervanging
Onze school maakt gebruik van een
vervangingspool. Zoals bekend is er
een lerarentekort. Ook vervangers zijn
hierdoor beperkt te vinden en in te
zetten. Wanneer collega’s van De
Tandem ziek/afwezig zijn bestaat de
kans dat er geen vervangende
leerkracht is in te zetten. In het uiterste
geval zullen wij dan groepen moeten
opsplitsen. Tot op heden hebben wij
steeds vervanging weten te realiseren
maar het wordt steeds moeilijker.

Mooie score voor de Tandem!
In december heeft RTL de uitslag
bekend gemaakt van een onderzoek
naar de CITO-eindscores van de
afgelopen drie jaar. Daarbij wordt een
gewogen berekening gemaakt,
rekening houdend met school
specifieke factoren, zoals bijvoorbeeld
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het opleidingsniveau van de ouders
van de leerlingen. De Tandem is daar
heel mooi uitgekomen met een score
van 8,5! Hiermee wordt bevestigd dat
de Tandem structureel (jarenlang)
hoger scoort dan gemiddeld. Namens
de Medezeggenschapsraad wil ik het
Tandem – team daarmee feliciteren!
Binnen de MR zijn we zeer te spreken
over de kwaliteit van het onderwijs dat
onze kinderen krijgt en deze score
bevestigt dat gevoel nog eens.
Proficiat!!
Alwin Ellenbroek, voorzitter MR

Eigen bijdrage
Vanwege toegenomen regeldruk op
de stichting Robijn hebben we als MR
ervoor gekozen om de ouderbijdrages
voortaan onder te brengen in de
“stichting Vrienden van de Tandem”
en niet langer op een rekening die
onder verantwoordelijkheid valt van
de stichting Robijn. Daarmee
behouden we zelf de volledige
zeggenschap over de geinde
ouderbijdrage en uitgave daarvan en
besparen we ook nog dubbele
bankkosten! Een gevolg is wel dat de
ouderbijdrage voortaan niet meer
naar onze ING-bankrekening gestort
moet worden, maar naar
bankrekening NL 96 RABO 0306 4819 52
ten name van “Stichting Vrienden van
de Tandem”. Mocht je de
ouderbijdrage nog niet betaald
hebben, dan graag dit nieuwe
rekeningnummer gebruiken. Heb je

vragen over de ouderbijdrage, stuur
dan een email naar mr@de-tandem.nl.

Oproep Bibliotheek
Het team van de schoolbibliotheek is
per direct op zoek naar vaders,
moeders, oma’s, opa’s, tantes,
buurvrouwen, die ons regelmatig willen
helpen. Lijkt het u leuk om regelmatig
een aantal uur de kinderen van groep
3 t/m 8 te helpen met hun zoektocht
naar het allerleukste boek? Informeer
dan eens bij Manon Blom, moeder van
Max (gr. 8) en Julia (gr. 5) of mail naar
blom_manon@hotmail.com. De
schoolbibliotheek is wekelijks op
woensdag geopend van 8.30 tot 10.30
uur en we zijn op zoek naar mensen,
die een keer in de 2 of 3 weken willen
helpen.

Inloopspreekuur
Voor vragen en zorgen van kinderen,
jongeren en hun ouders in IJsselstein.

Kinderen en jongeren verdienen het
om prettig en veilig op te groeien.
Vaak lukt dat op eigen kracht of met
hulp van familie, vrienden en
kennissen. Soms lukt het niet en is er
tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u
terecht bij het Jeugdteam IJsselstein.
Samen kijken we wat er aan de hand
is en wat een passende oplossing kan
zijn.
In 2018 zal er twee keer in de maand
Anita van der Voorn, medewerkster
van het jeugdteam, op de vrijdag

ochtend een inloop uur van 08:45 tot
10.00 uur op school houden. Bij haar
kunt u als ouder en/of verzorger
binnenlopen met kleine en grote
vragen over opgroeien en opvoeden.
Anita is het kamertje van Sjanel (naast
groep C) te vinden. U kunt haar zelf
bezoeken en met haar in gesprek
gaan of een gesprek plannen.
Anita is op de volgende data op
school aanwezig:
12 januari, 26 januari, 9 februari, 9
maart, 23 maart, 6 april.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gelukkig nieuwjaar
Wat was het fijn om iedereen
afgelopen week weer te zien. We
hopen dat iedereen fijne feestdagen
heeft gehad en wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar.
Welkom
In het nieuwe jaar zijn er ook weer een
aantal nieuwe kinderen op de Tandem
begonnen.
Wij wensen Keano en Ravi heel veel
plezier in groep A, Lucai en Vesper in
groep B en Thijs en Amin in groep C.
Thema Winkel
Afgelopen week zijn we met het
thema ‘winkel’ begonnen, de
komende drie weken zullen we ook
nog met dit thema bezig zijn.
In het thema hebben we het over
soorten winkels en leren we wat we
nodig hebben om te winkelen. Zullen
we ontdekken hoe een supermarkt en
een schoenenwinkel eruitziet en leren
we nieuwe woorden als bijvoorbeeld
‘betalingsmiddelen’.
Ook gaan wij in de huishoeken winkels
maken. Op de gang een supermarkt
en een schoenenwinkel in de klas.
Daar hebben wij een aantal dingen
voor nodig. Helpt u ons mee? Wij zijn
op zoek naar:

- Folders van diverse winkels
(dierenwinkel, schoenenwinkel, bakker,
slager, supermarkt en kledingwinkel)
- Lege schoenendozen, schoenlepel
en/of schoenen die niet meer gebruikt
worden.
- Lege, schone verpakkingen van
etenswaren en drinken.
- Plastic tasjes
Mocht u ons ergens aan kunnen
helpen, levert u dit dan bij de
leerkracht van uw kind in. Alvast
bedankt!
Cito
In de maand januari staan ook altijd
de Cito toetsen gepland. In onze
kleutergroepen zullen alleen de
kinderen van groep 2 de komende tijd
getoetst gaan worden. Mochten hier
bijzonderheden uit komen, wordt u op
de hoogte gesteld. Verder kunnen de
resultaten in februari tijdens de
oudergesprekken besproken worden.

Groep 3
Eigenlijk mag het niet meer maar we
doen het toch…Voor iedereen die we
nog niet ‘live’ de beste wensen
hebben kunnen wensen, willen we het
nog via deze weg doen. Voor u en uw
kinderen een mooi, leerzaam en
sprankelend 2018 gewenst!
Bibliotheekbezoek
Voor de vakantie hebben we u via
een e-mailbericht geïnformeerd over
het bibliotheekbezoek met de
groepen 3 op dinsdag 30 januari.
Lopen kost veel tijd en dus willen we
graag met de auto gaan. Maar helaas
heeft slechts 1 ouder zich aangemeld
om met ons mee te gaan en u zult
begrijpen dat dat zeker niet genoeg is.
We hopen dan ook dat er zich meer
ouders zullen aanmelden.
Groep 3A: vertrek vanaf school 8.45
uur, terug op school 10.15 uur.

Groep 3B: vertrek vanaf school 10.00
uur, terug op school 11.30 uur.
Bij de groepen hangen lijsten waarop
u kunt aangeven hoeveel kinderen u
mee kunt nemen in de auto. We
hopen op voldoende auto’s, zodat we
kunnen gaan.
De kinderen die al een pasje van de
bibliotheek hebben, kunnen dit
natuurlijk meenemen. Dan kunnen ze
direct een boek lenen. Kinderen die
nog geen bibliotheekabonnement
hebben, kunnen dit gratis en online
laten aanmaken via:
https://www.bibliotheeklekijssel.nl/uwbibliotheek/online-lid-worden.html
Als u zorgt dat het pasjes uiterlijk voor
28 januari is aangevraagd dan kan uw
kind zijn/haar pasje al tijdens het
bezoek meekrijgen.
Alle kinderen onder de 1.35 meter
moeten die dag een stoelverhoger
meenemen. Zet u het vast in uw
agenda?
Toetsen
Aan het einde van deze maand
krijgen de kinderen hun eerste rapport
van dit schooljaar mee. Heeft u het
rapport nog niet ingeleverd, doe dit
dan graag in de komende week. De
kinderen zullen de komende tijd
getoetst worden op het gebied van
Rekenen en Lezen. Veel kinderen
vertellen ons dat ze regelmatig met
papa en mama samen lezen en van
de ouders krijgen we terug dat de
kinderen het ook steeds leuker gaan
vinden nu het beter lukt. Oefenen,
oefenen, oefenen. Voor de kinderen is
en blijft het heel belangrijk om
regelmatig samen met u een boekje
te lezen. Iedere dag even 5 minuutjes
lezen is al voldoende om bij te dragen
aan de leesontwikkeling van uw kind.
Ziekmelden
We willen er nogmaals op aandringen
om uw kind bij ziekte in ieder geval
vóór 8.15 u. ziek te melden via de
telefoon. Als uw kind om 8.30 u. niet bij

ons in de klas is, zijn wij verplicht zelf
naar huis te bellen om te checken of
uw kind bij u thuis is. U begrijpt dat dat
erg vervelend is omdat we eigenlijk de
dag willen starten. Het geeft veel
onrust als de leerkracht dan eerst een
telefoontje moet gaan plegen.
Wist u dat:
- We binnenkort weer met een project
starten van natuur- en milieueducatie
(NME). Het project gaat deze keer
over Drijven en Zinken. De lessen NME
zijn altijd erg praktisch ingericht. De
kinderen gaan met materialen en hun
handen aan de slag.
- We eind januari weer starten met het
Circuit. De kinderen worden met de
groep 1/2, 3 en 4 gemixt en krijgen
allerlei verschillende ‘workshops’
aangeboden waarbij er op een
andere manier gebruik wordt gemaakt
van de talenten van uw kind. Zo zijn er
Technieklessen, Kooklessen,
Danslessen, Dramalessen, enz. Door de
kinderen van verschillende leeftijden te
mixen ontstaat er een andere manier
van samenwerken. De oudere
kinderen dragen zorg voor de jongere
kinderen en de jonge kinderen leren
van de oudere kinderen. Altijd mooi
om te zien hoe de kinderen er ook van
genieten.
- Er woensdag 24 januari weer een
studiedag gepland staat voor het
team van de Tandem en uw kinderen
dus vrij zijn. Het staat ook in de
jaarplanning maar dus nog even als
reminder.
- We nog steeds ouders zoeken die
met ons mee willen lopen naar de
gymlessen. U kunt zich intekenen op
de meelooplijsten die bij de groepen 3
hangen.

Groep 4
Na twee weken vakantie zijn we weer
uitgerust aan het nieuwe jaar
begonnen. In januari zullen wij

meerdere toetsen afnemen in aanloop
naar het rapport. Gelukkig staan er
verder geen andere bijzondere
activiteiten op de agenda waardoor
we daar rustig de tijd voor kunnen
nemen.
Binnenkort zullen wij het met de
kinderen gaan hebben over
boekbesprekingen. Wat is dat? Hoe
doe je dat? Ook zullen we in een mail
naar ouders de nodige informatie
geven. Kinderen die direct enthousiast
zijn mogen het spits afbijten, gevolgd
door de andere kinderen. Aan het
eind van het jaar is dan iedereen een
keer aan de beurt geweest.
Afgelopen december is er een
studiedag geweest waarbij de
groepen 4 binnen stichting Robijn
ideeën hebben uitgewisseld over het
maken van een portfolio met kinderen.
Naar aanleiding daarvan zullen we de
komende tijd in onze groepen 4 een
pilot starten waarbij we het een en
andere zullen proberen rondom het
maken van een portfolio om zo te
kijken wat wij daar in de toekomst mee
zouden kunnen en willen. Wellicht
horen jullie de kinderen daar dus over
de komende tijd. Wij zijn zelf ook
enthousiast om daarover te vertellen,
mochten ouders interesse hebben.

Groep 5
Allereerst iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar!
Na een fijne kerstvakantie zijn we weer
goed gestart.
Schoolzwemmen
Op donderdag 11 januari is er een
gewone les. De badjuf en badmeester
gaan dan bekijken welke kinderen er
eventueel af kunnen zwemmen. Ze
geven de kinderen die af mogen
zwemmen een briefje mee. Op deze
manier wordt u dus op de hoogte

gebracht. Het afzwemmen is op
donderdagmiddag 18 januari van
12.45 uur tot ongeveer 13.30 uur.
Kinderen die niet af kunnen zwemmen
krijgen wel gewoon les. U bent
natuurlijk allemaal van harte welkom
om te komen kijken! Na het
afzwemmen mogen de kinderen
direct mee naar huis. Kinderen die niet
worden opgehaald, lopen met de
leerkracht mee terug naar school. De
laatste les is donderdag 25 januari. Dat
wordt nog een hele gezellige laatste
les.
Vanaf vrijdag 2 februari is er elke
vrijdag gymles. Denk aan de
gymspullen!
Sharona
Maandag 15 januari neemt Sharona
alweer afscheid van ons. Jammer,
maar haar stageperiode op de
Tandem zit er dan weer op. Zij gaat
hierna stagelopen in het bijzonder
onderwijs. Wij wensen haar veel succes
met haar opleiding.

30 januari Tygo
31 januari Jazzley
6 februari Koen
Boekbesprekingen:
19 januari Kyano
26 januari Ibrahim
1 februari Sofie
2 februari Michiel

Groep 6
Wow, 2018 alweer! Met frisse moed
gaan we het nieuwe jaar in....hard
werken, vlak voor het rapport en de
cito toetsen. Deze gaan we afnemen
voor spelling, rekenen en begrijpend
lezen. Ook het AVI-niveau voor lezen
wordt getoetst.
Op 24 januari is er een studiedag. De
kinderen zijn dan vrij.
Op 26 januari krijgt u een brief over het
rapportgesprek. Het rapport krijgt u op
9 februari en de gesprekken zijn op 13
en 15 februari.

Pieter van der Ster
Pieter zit op de sportacademie in
Utrecht en komt in groep 5 een aantal
lessen verzorgen voor zijn
examenopdracht. Voorafgaand komt
hij twee keer observeren tijdens de
gymles.
Vanaf as. maandag zal hij in de
IJsselhal aanwezig zijn.

Spreekbeurten zijn op 17/1 voor Stijn,
31/1 voor Ruben, en 7/2 voor Lara.
Boekbesprekingen op 11/1 voor Suus,
op 18/1 voor Mohamed, op 25/1 voor
Tom en op 1/2 voor Jed.

Studiedag
Woensdag 24 januari is er weer een
studiedag, de kinderen zijn deze dag
vrij.

Groep 7

Cito
Half januari maken we in groep 5 de
Cito-toetsen van midden groep 5.
Spreekbeurten:
16 januari Maria
17 januari Davensly
23 januari Fleur

Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn
meteen weer hard aan het werk
gegaan. Vanaf 15 januari zijn we druk
met de CITO-toetsen. We doen elke
dag een onderdeel, waardoor we er
twee weken mee bezig zijn.
Op dinsdag 16 januari vinden de GGD
onderzoeken plaats op school. U heeft
daarvoor een enveloppe met
informatie bij ons ingeleverd. Heeft u

dat nog niet gedaan? Graag uiterlijk
maandag de 15de meegeven naar
school!
Op woensdag 17 januari nemen we
afscheid van onze stagiaire Hans.
Onze nieuwe stagiaire heet Lara en zal
begin februari beginnen; zij is er op
donderdag. Zij zal zichzelf in de
volgende snelbinder voorstellen.
Op woensdag 24 januari is er een
studiedag. De leerlingen zijn die dag
vrij.
Voor de vakantie hebben we het
project Romeinen gedeeltelijk
afgerond. De posters zijn inmiddels
klaar en hangen in de klas. U bent van
harte welkom om ze te komen
bekijken (lezen). Op vrijdag 26 januari
houden de kinderen de presentaties
voor elkaar in de klas. Zij vertellen dan
over de poster die zij gemaakt
hebben.
Op woensdag 31 januari beginnen we
weer met het bovenbouwcircuit. Vier
weken lang zullen de kinderen vier
verschillende activiteiten doen.
Informatie over toetsen en ander
huiswerk is te vinden op het
informatiebord in groep 7. (Natuurlijk
staat het ook in de agenda van uw
kind.)
Op 9 februari krijgen de kinderen het
eerste rapport mee.
Tot slot nog een overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
16/1 BB Adam, 18/1 SB Sam, 23/1 BB
Sophia, 25/1 SB Nora, 30/1 BB Radj, 1/2
SB Younes, 6/2 BB Julian, 8/2 SB Walid

Groep 8

We wensen alle kinderen en ouders
uiteraard een gelukkig en gezond
2018.
De eerste maand van het jaar is direct
druk en spannend. Vrijdag 26 januari
gaan we eerst op bezoek bij het Cals
College Nieuwegein en in de middag
hebben we het circusproject op het
Oosterlicht College.
Veel middelbare scholen hebben in
januari open dagen of -avonden.
Vergeet deze niet te bezoeken! We
adviseren altijd om meerdere scholen
te bezoeken. Data van de open
dagen of –avonden zijn te vinden in
de reeds meegegeven informatie of
via de website van de middelbare
scholen.
Sander

