SNELBINDER 07

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
Staking
Zoals aangekondigd vindt er op 14
maart een staking plaats in het primair
onderwijs. De Tandem verzorgt op
deze dag geen lessen aan de
leerlingen.
Onderzoek DUO
Het bestuur waar ook onze school
onder valt heeft DUO gevraagd om
een oudertevredenheidsonderzoek uit
te laten voeren. Alle ouders van iedere
betrokken school zijn door DUO
benaderd. De resultaten worden
medio april verwacht.
Gewoon sociaal
Met de Leerlingenraad is het
parkeergedrag van enkele
ouders/bezoekers van De Tandem
besproken. De leerlingen zien ook dat
vrijwel steeds dezelfde auto's verkeerd
geparkeerd staan en een gevaar
opleveren voor hun schoolgenoten.
We hopen op sociaal gedrag dat
bijdraagt aan een veilige omgeving
voor al onze bezoekers. Elkaar
attenderen op onveilige situaties werkt
hier aan mee. Ook zullen
toezichthouders extra surveilleren om
volwassenen te helpen hoe het moet.
Verkiezingen en raadgevend
referendum plus daltondag
In verband met de samenloop van
politieke activiteiten en de nationale
daltondag hebben we besloten om
de daltondag in afgeslankte vorm op
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een ander moment te laten
plaatsvinden. Informatie zal nog
volgen.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april vieren we op de
Tandem weer de Koningsspelen. We
beginnen deze dag met een heerlijk
ontbijtje waarna we met de groepen 4
t/m 8 vertrekken naar de IJsseloever.
De kleuters en de groepen 3 blijven in
en om de school. We gaan met z’n
allen lekker bewegen.
Voor deze dag kunnen we nog wel
wat hulp van ouders gebruiken van
8.30 tot ongeveer 13.00 uur. Heeft u tijd
en zin in een sportief dagje, samen
met uw kind geef u dan via de mail op
bij:
Voor hulp bij de kleuters en groepen 3
Annetdewit@de-tandem.nl
Voor hulp bij de groepen 4 t/m 8
Gerardclements@de-tandem.nl
Veranegenman@de-tandem.nl

Groep A1/2, B1/2 C1/2
De groepen A, B en C werken over het
thema "Alles groeit" en we hebben het
over alles dat kan groeien en bloeien,
zoals planten, mensen en dieren. We
leren dat een rups een vlinder wordt
en hoe kikkers eigenlijk geboren
worden. Maar we hebben het ook
over onszelf, wij groeien ook en hoe
gebeurt dat dan?

Voor dit thema zijn wij op zoek naar
glazen potjes waar we zaadjes in
kunnen zaaien. Graag inleveren bij de
leerkrachten.
In groep A komt deze maand Safae
op school en groep C verwelkomt
Lumen en Collin.
De kinderen zijn vrij op 14 maart als wij
weer gaan staken en op 29 maart als
we studiedag hebben. Ook op 30
maart zijn ze vrij als het Goede Vrijdag
is.

Groep 3
Na een heel koud weekje vrij zijn we
allemaal alweer lekker gewend aan
het schoolritme. En wat kunnen de
kinderen al goed lezen! En nog
belangrijker: ze vinden het ook zo leuk!
Lezen leer je door veel te lezen.
Eigenlijk heel simpel. Het is belangrijk
dat je dan een boek hebt dat je leuk
vindt, want dan wil je ook lezen. Om
ook nog vooruit te gaan met lezen, is
een boek dat net een niveau hoger is
dan het niveau dat het kind beheerst
het beste. Voor goede lezers is nog
een niveau hoger ook prima. Aan het
einde van het schooljaar is het fijn als
alle kinderen E3 vlot kunnen lezen. Dan
hebben ze een goede start in groep 4!
We merken het al aan de
temperatuur: de lente komt eraan! Dat
betekent ook dat we weer de
moestuin in gaan! De tuingroep is al
volop bezig met de voorbereidingen
en over een tijdje gaan de kinderen
zaaien en in de moestuin aan de slag.
Hier kunnen wij altijd wel een paar
extra handen bij gebruiken. Wie vindt
het leuk om onder schooltijd een keer
met een groepje kinderen in de
moestuin aan de slag te gaan?
Op dinsdag 13 maart gaat groep 3A
naar een echte boerderij in Benschop,
om daar te leren over de koeien van

boer Jan. Dit wordt een leuke en
leerzame ochtend. Via de mail
ontvangt u hier meer informatie over.
U hoort nog wanneer groep 3B aan de
beurt is.
Woensdag 14 maart is een
stakingsdag. U bent hier al per mail
over geïnformeerd.
Donderdag 29 maart is een studiedag.
De kinderen zijn die dag vrij.
Geniet van het lekkere weer!
Annet, Chantal, Ingrid en Anne.

Groep 4
Op bezoek bij boer Wijnand
We zijn deze week direct al weer bezig
met een tweetal leuke projecten. Bij
het project over koeien op de
boerderij hoort een bezoek aan een
boerderij in Benschop. Groep 4B is
daar inmiddels geweest, het was een
geweldige dag. Groep 4A gaat op
maandag 12 maart.
Voor kinderen die erg graag ook eens
met vader, moeder, broer en/of zusje
de boerderij van de familie de Wit in
Benschop willen bezoeken is er goed
nieuws: Boer Wijnand houdt open dag
op 2e Paasdag; maandag 2 april. Wie
daar naartoe wil gaan, moet zich wel
van tevoren inschrijven. Dat kan via
https://ahbuitendag.ah.nl/.
Pantalone
Verder zijn we nog bezig met de
theaterlessen, waarbij drama en
toneelspelen centraal staan. Beide
groepen 4 sluiten dit project af met
een voorstelling in Pantalone. Als het
goed is heeft u daar inmiddels alle
informatie al over ontvangen. Denkt u
eraan dat u het strookje over het
bezoek aan het theater zo spoedig
mogelijk inlevert? Groep 4B verzorgt
van 9.15 uur tot 10.15 uur een

voorstelling, groep 4A van 10.45 uur tot
11.45 uur. Dit zijn overigens gewijzigde
tijden, in de vorige snelbinder stonden
deze verkeerd om.
Boekpresentaties
We zijn in de groep verder volop bezig
met boekpresentaties, de kinderen
vinden het vaak een beetje spannend
om te doen, maar het is erg leuk om te
kijken en te luisteren. Tot aan de
Tulpvakantie zijn de volgende kinderen
aan de beurt:
Groep 4A:
12 maart Leanne,
15 maart Salim,
19 maart Quinn,
22 maart Duncan,
26 maart Lina,
5 april AJ,
12 april Jenna en
19 april Esilya
Groep 4B:
12 maart Isra,
15 maart Mika,
22 maart Leah,
26 maart Charif,
5 april Benthe,
9 april Souhail,
16 april Kris en
19 april Ryan

Groep 5
Na een heerlijk koude
voorjaarsvakantie zijn we weer
uitgerust gestart in groep 5. De
kinderen zitten allemaal weer in een
nieuw groepje en we hopen dat ze
daar weer een fijne werk-leer plek
hebben. We zijn nu een paar weken
bezig met een weektaak en de
meeste kinderen weten deze week al
goed in te plannen.
Stakingsdag
Woensdag 14 maart is er een vrije dag
voor de leerlingen i.v.m. de
stakingsdag. Als het goed is heeft u
hier al een mail over ontvangen.

Schoolzwemwedstrijden:
Zaterdag 26 mei vindt de scholen
zwemwedstrijd plaats. Voor onze
school zwemmen; Valio, Ibrahim,
Fedde en Jack. De wedstrijd begint
om 16.30 uur en eindigt rond 18.30
uur. U bent van harte uitgenodigd om
aan te komen moedigen in zwembad
De Hooghe Waerd.
Optreden in Pantalone
We hebben op school drie
dramalessen kunnen volgen bij een
drama docent van Kunst Centraal.
Dinsdag 20 maart treden de kinderen
voor u op in Pantalone aan de
Linnaesweg 5 IJsselstein. U bent van
harte welkom om naar uw kind te
komen kijken. De voorstelling is van
13.15 tot 13.30 uur.
Dinsdag 27 maart hebben we een
Tuinvogelles. Twee dames van natuur
en milieu-educatie verzorgen deze les.
Donderdag 29 maart zijn alle kinderen
vrij i.v.m. een studiedag. Hierna volgt
een korte vakantie en we zien de
kinderen dinsdag 3 april weer op
school.
Projectweek oud IJsselstein.
De projectweek start op dinsdag 3
april tot vrijdag 7 april. We gaan deze
week veel buitenschoolse activiteiten
over ons oude stadje IJsselstein doen
samen met groep 6. U krijgt hier
binnenkort een brief over.
Spreekbeurten:
13 maart Jack,
20 maart Noor en
27 maart Shifa
Boekbesprekingen:
9 maart Fedde,
16 maart Lars en
23 maart Thijs

Groep 6
Jullie hebben haar vast al gespot: Op
dinsdag is Anouk in de klas, stagiaire
van de Pabo. In de week van 12 t/m
16 maart is ze er de hele week.
Komende week gaan we wat lesjes
doen in het kader van de week van
het geld.
Op 14 maart gaan we weer
staken....de kinderen blijven thuis!
Op donderdag 15 maart gaan we met
de bus naar het Centraal Museum in
Utrecht. We zijn daar de hele ochtend.
Op 27 maart krijgen we les over
tuinvogels.
19 en 26 maart hebben we tijdens de
gymles een volleybalclinic.
Lucie doet haar spreekbeurt op 13/3,
Duncan op 21/3 en Taha op 20/3.
Boekbesprekingen zijn er op 15/3 van
Loek en op 22/3 van Frank.
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Na de koude voorjaarsvakantie gaan
we weer een drukke tijd tegemoet.
Afgelopen week is de brief t.a.v. de
werkweek aan de kinderen
meegegeven. Hierbij nogmaals het
verzoek om de betaling graag uiterlijk
op 21 maart 2018 te voldoen. Het
belooft een leuke en leerzame week
te worden. Meer informatie en
invulformulieren hierover ontvangt u
binnenkort. De werkweek is van 3 april
t/m 6 april 2018.
De week van 12 maart-16 maart is de
week van het geld. Hierin staat een
gastles van een werkneemster van
een bank centraal. Zij zal op
donderdag 15 maart in groep 7 komen

om ons meer te vertellen over geld.
We zullen met de groepen 7 en 8 ook
meedoen aan een prijsvraag, waarbij
mooie prijzen te winnen zijn.
Op woensdag 15 maart doen we mee
met de landelijke stakingsdag. De
leerlingen zijn deze dag vrij.
Op vrijdag 23 maart hebben we nog
een keer een aikido sportclinic. Dit is
de tweede en laatste keer dat de
kinderen meer leren over deze sport.
Een folder hierover is al aan de
kinderen meegegeven. Op de
komende twee maandagen zullen er
tijdens de gymlessen ook volleybal
clinics worden gegeven.
Donderdag 29 maart hebben we een
studiedag. De leerlingen zijn deze dag
vrij.
Het landelijk verkeersexamen is
gepland op 5 april. Aangezien wij dan
op werkweek zijn, wordt het examen
een weekje verzet. Informatie over het
praktijkexamen volgt later.
Tot slot het overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
13/3 BB door Yassin, 15/3 SB door
Wessel, 20/3 BB door Souhail, 22/3 SB
door Adam, 27/3 BB door Julia

Groep 8
De voorjaarsvakantie is weer
afgelopen en er wordt weer hard
gewerkt in groep 8! Denk er nog even
aan dat het toestemmingsformulier
uiterlijk 8 maart bij de leerkracht moet
zijn ingeleverd. In dit formulier staat
aangegeven wat de school en
opleiding van de eerste voorkeur is.
Maandag 12 maart krijgen we bezoek
in het kader van de week van het
geld. Donderdag 22 maart krijgen we
bezoek van Young Impact.

