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
Terugkoppeling
Afgelopen maanden zijn er twee
tevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd. Een onder ouders en een
onder de leerlingen. We vinden het
prettig dat ouders de moeite hebben
genomen om een steentje bij te
dragen aan de ontwikkeling van de
school. De feedback en beoordeling
nemen wij mee in het verder te
vormen beleid. In een apart schrijven
geven wij een overzicht en onze eerste
reacties. We zijn blij met de positieve
beoordelingen.
Richting nieuwe schooljaar
Naast de jaarplanning is ook de
indeling van al het personeel binnen
de stichting gaande. Een uitdagende
klus. We verwachten medio juni de
nieuwe groepsindelingen etc.. te
kunnen bieden. Zoals bekend staat
wel het vakantierooster van schooljaar
2018/2019 al een maand op onze
website.
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SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMOmethode. 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 eenieder 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.

Mocht u nader kennis willen maken,
een idee inbrengen of actief
meedenken: u bent van harte welkom
om een vergadering bij te wonen.

De regel van de maand mei is:
Van ruzie wordt niemand blij. Praat het
uit of haal hulp maar leg het bij!

Verplaatst!

Groep A1/2, B1/2 C1/2

De Bazaar zoals gepland op 16 mei is
in verband met het schoolvoetbal
verplaatst naar 6 juni vanaf 13.45 uur.

Welkom
In mei start er weer een aantal nieuwe
kinderen op de Tandem!

Wij wensen Mohammedreda veel
plezier in groep B en Quinn veel plezier
in groep C.
Thema gezondheid
Wij waren voor de meivakantie al
begonnen met het thema
gezondheid. De klassen zijn
omgetoverd tot ziekenhuizen en dat is
handig want hier wordt iedereen weer
beter gemaakt en is er niemand ziek.

uurtje later op school zijn en dus vanaf
14.30 uur opgehaald kunnen worden.
Kabouter IJssel
In juni staat er een buitenles gepland.
Kabouter IJssel neemt dan de
leerlingen mee het bos in. Voor dit uitje
hebben we ouders nodig die willen
rijden.
Voor groep A staat deze buitenles
gepland op 12 juni (09.30 -10.30 uur).
Voor groep B staat deze buitenles
gepland op 6 juni (10.45 -12.00 uur.
Voor groep C staat deze buitenles
gepland op 6 juni (09.00 -10.15 uur).
Rapporten
Begin juli krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis. De kinderen
die vanaf januari 2018 van start zijn
gegaan, krijgen nog geen rapport.
Heeft u thuis nog een rapport liggen?
Wilt u deze dan meegeven naar
school. Alvast bedankt!

Groep 3
Deze week hebben we Eveline, de
moeder van Gerben uit groep B, op
visite gehad. Zij werkt in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis en heeft de kinderen
van alles verteld over hoe het er in het
ziekenhuis aan toe gaat. De kinderen
hebben met een stethoscoop naar het
hart kunnen luisteren en zijn zo weer
een hoop te weten gekomen.
Voorstelling Kunst Centraal
Volgende week dinsdag gaan de
kleuters naar een theatervoorstelling
van Kunst Centraal Een vrolijke
voorstelling vol dieren en dierenpoep
wat is gebaseerd op een bekend
prentenboek van Werner Holzwarth en
Wolf Erlbruch. Het gaat over een kleine
mol die wil weten wie er op zijn kop
gepoept heeft. De kinderen kijken er al
naar uit! Houdt er wel rekening mee,
dat de kinderen hierdoor een half

Wat vliegt de tijd. De laatste weken
van het schooljaar zijn alweer
aangebroken. De kinderen hebben
ondertussen al heel wat leeskilometers
achter de rug maar ook op gebied
van rekenen en schrijven maken ze
sprongen vooruit. Daarnaast ook
genoeg tijd voor de creatieve vakken
en sport en spel.
De Koningsspelen waren, mede dankzij
het mooie weer, een groot succes. De
lessen rondom de woordenkunstenaar
waren erg leuk en tussendoor
aandacht voor proefjes en techniek in
de klas.
We zijn ondertussen alweer aan kern
10 van de leesmethode begonnen
met als thema; Verzamelen.
Verschillende kinderen hebben hun
verzameling al mee naar school

gebracht waar een heus museum
ontstaat.
Op 18 mei volgen de kinderen een
hockeyclinic. Zij gaan die dag niet
gymmen. De clinic is buiten en dus
moeten de kinderen die dag buiten
gymschoenen aan en is het fijn als u
de sportkleding afstemt op het weer
van die dag.
De kinderen van groep 3A gaan
vrijdagochtend 29 juni naar Coen de
Troubadour en de kinderen van groep
3B gaan op donderdagochtend 28
juni. Hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders die willen en kunnen rijden. Er
zal een intekenlijst worden
opgehangen bij de deuren van de
groepen.
Denkt u ook nog aan de intekenlijst
voor de gym? Wij zijn nog steeds op
zoek naar ouders die met ons mee
kunnen lopen.
De afgelopen dagen was het
behoorlijk warm en spelen de kinderen
ook in de zon buiten. Het is fijn als de
kinderen op zonnige dagen al met
zonnebrand ingesmeerd op school
komen.
21 en 22 mei zijn de kinderen vrij.

Groep 4
Hockeyclinic
Op vrijdag 18 mei mogen de kinderen
van groep 4A en 4B deelnemen aan
een hockeyclinic bij de hockeyvelden.
Dit betekent dat groep 4A op
maandag 14 mei geen gym heeft,
maar wel meegaat op vrijdag 18 mei.
Het is verstandig om de kinderen
voordat ze naar school komen in te
smeren met zonnebrand. Daarnaast
moeten de kinderen buitenschoenen
meenemen waarop ze goed kunnen
sporten.

Pinksteren en studiedag
Op 21 mei en 22 mei hebben de
kinderen vrij.
Schoolvoetbaltoernooi
Op 30 mei mogen de kinderen van
groep 4A en 4B meedoen met het
schoolvoetbaltoernooi. Dit vindt plaats
op de voetbalvelden van VVIJ en IJFC.
Voor de kinderen die meedoen volgt
een deze dagen een uitgebreide brief
met uitleg.
Boekbesprekingen groep 4A
14 mei Alyssa,
17 mei Cyrelle,
24 mei Adam,
28 mei Daphne,
31 mei Naomi,
4 juni Stijn
Boekbesprekingen groep 4B
14 mei Farrah,
24 mei Maryam,
28 mei Amina,
4 juni Iman

Groep 5
Na een heerlijke vakantie staan er voor
groep 5 weer veel leuke dingen op het
programma.
Allereerst krijgen we vrijdag 18 mei een
hockeyclinic. Dit is op de
hockeyvelden en wordt gegeven door
mensen van de vereniging HCIJ. Deze
dag moeten de kinderen dus
sportkleding en schoenen voor buiten
meenemen.
De Bazaar, die gepland stond op 16
mei, is verschoven naar 6 juni. Dit in
verband met het schoolvoetbal voor
bijna alle groepen in de maand mei.
Op 21 en 22 mei zijn de kinderen vrij
i.v.m. Pinksteren en een studiedag.

Op 23 mei gaan we met groep 5
onder schooltijd naar Amicitia. Daar
krijgen we uitleg over de verschillende
instrumenten en mogen we op een
aantal instrumenten zelfs even
proberen muziek te maken.
Ook op 23 mei, maar dan in de
middag hebben de groepen 5/6
meisjes schoolvoetbal. Een aantal
meisjes van groep 5 doet hier ook aan
mee. De definitieve tijden volgen nog.
Op 26 mei is de Zwemwedstrijd. Een
aantal leerlingen mag hieraan
deelnemen. De wedstrijd is van 16.30
uur tot 18.45uur. Aanmoedigen door
klasgenoten mag en is leuk!

Het is weer de periode van de lange
weekenden...Hemelvaartweekend (10
t/m 13 mei) en het Pinksterweekend (
19 t/m 21 mei) waar ook een
studiedag op volgt. De kinderen zijn
dus ook 22 mei vrij.
Op 23 mei is er schoolvoetbal voor de
meisjes en op 30 mei voor de jongens.
Nadere informatie volgt.
Jamila doet op 16 mei haar
spreekbeurt
De kinderen hebben een strookje met
site en wachtwoord meegekregen. Op
taal, spelling en rekengebied kan flink
geoefend worden! Doen hoor!

Op 30 mei doen we mee met de
knijperactie. We helpen hierbij de
buurtvereniging bij schoonmaken van
de wijk IJsselveld. Deze actie is onder
schooltijd van 12.45 uur tot 13.45 uur.
De kinderen gaan in groepjes onder
begeleiding van ouders en de
leerkracht de wijk in met afvalknijpers,
handschoenen en vuilniszakken. Er
rijden wagentjes van de gemeente
rond om de volle afvalzakken op te
halen en de kinderen weer van lege
zakken te voorzien. Een leuke middag
en een goed doel.

Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

1 juni gaan we onder schooltijd naar
het Fulcotheater. Daar krijgen we de
voorstelling “De Vuurvogel” te zien.
Een voorstelling met een verhaal en
onder muzikale begeleiding van
Amicitia.
Een drukke, leuke maand dus. Wij
hebben er weer zin in!

Van woensdag 23 mei t/m vrijdag 1
juni zal de entreetoets plaats vinden. Er
zullen enkele onderdelen per dag
gedaan worden. Kinderen mogen een
leesboek en/of werkboekje van thuis
meenemen om uit te lezen/werken als
ze klaar zijn met een onderdeel.

Groep 6
Dringende oproep: op dinsdag 29 mei

is er een natuurproject voor onze
groep georganiseerd. Het is in Lopik,
vandaar dat we 5 ouders zoeken MET
AUTO, die ons van 8.30 tot ongeveer
half een willen vergezellen.

Groep 7
Op woensdag 16 mei is het
jongensvoetbal voor de heren van
groep 7 en 8. Op woensdag 23 mei is
het damesvoetbal voor de dames van
groep 7 en 8. De deelnemende
kinderen krijgen een school T-shirt en
de benodigde informatie op papier.

Op donderdag 24 mei krijgen we een
gastles over tuinvogels.
Op 6 juni zal het praktisch
verkeersexamen plaats vinden.
Inmiddels hebben de hulpouders al
informatie gekregen. Graag de
antwoordstrookjes z.s.m. inleveren. Een
tip is om in de komende weken alvast
te oefenen met de route. Hier en daar
zijn wat aanpassingen gedaan i.v.m.

werkzaamheden onderweg. De
kinderen weten op welk bord ze
moeten letten.
Tot slot een overzicht van de
spreekbeurten: Op donderdag 17 mei
spreekbeurt door Sophia, op
donderdag 7 juni spreekbeurt door
Damian. Succes met de
voorbereiding.

Groep 8
Maandag 7 mei is de vakantie
afgelopen en gaan we weer aan de
slag. De musical dit jaar heet
“Betoeterd!” en deze week starten we
met de rolverdeling en de liedjes.
Woensdag 16 mei en woensdag 23
mei doen respectievelijk de jongens
en meiden mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Vanaf 14.00
zijn we dan op sportpark Groenvliet.
Komt u ook aanmoedigen?

