SNELBINDER 11

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
Even schrikken!
In de vorige Snelbinder hebben wij o.a.
de nieuwe groepsindeling bekend
gemaakt. Vervolgens kwamen de
vragen: waar zijn Theo, Riet, Judith en
Vincent? Geruststellend kunnen we
antwoorden dat iedereen in het
nieuwe schooljaar erbij is. Theo, Riet en
Vincent zorgen er weer voor dat zaken
op de achtergrond worden geregeld.
Juffrouw Judith zal de interne
begeleiding van de groepen 5 t/m 8
oppakken en invallen in deze groepen
indien bijvoorbeeld een collega naar
een opleiding gaat.
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geven. Alvast dank voor uw
medewerking!
Lerarentekort
Op het moment zijn er veel scholen in
Nederland die met openstaande
vacatures de vakantie in moeten
gaan. Leerlingen weten dus niet wie
hun nieuwe juf of meester wordt. Het
tekort wordt ook merkbaar wanneer
leerkrachten uitvallen en er geen
invallers zijn. Gelukkig hebben wij aan
onze vacatures invulling kunnen
geven. Onze stichting ondersteunt
indien er invallers nodig zijn. Tot op
heden is dit gelukt!

De Moestuin
Dankzij de maximale betrokkenheid,
kennis en kunde van de tuinouders
hebben wij een bijzondere oogst. Niet
alles kan in de klassen (nog) worden
opgegeten. Wel hebben alle
leerlingen bijgedragen aan de groei
en bloei van onze gewassen. Op 12 juli
Treft u een marktkraam aan waarin de
oogst wordt verkocht. De opbrengst
gaat direct naar het onderhoud van
de moestuin. We danken de
tuinouders voor hun toewijding!

Stand van zaken
Direct wanneer de leerlingen met
vakantie gaan starten de
renovatiewerkzaamheden en de
aanpassingen van onze nieuwe
lokalen. We creëren meer ruimte in de
school voor onze leerlingen, brengen
ons handvaardigheidslokaal terug in
oorspronkelijke staat en ook zullen
nieuwe materialen worden gebracht.
Onze groepen 7&8 zullen les krijgen in
onze nieuwe lokalen. Alle andere
schoolse zaken vinden plaats in het
hoofdgebouw. In de vakantie zult u
dus beweging kunnen zien van
bouwlieden en verhuizers.

Afscheid juffrouw Ingrid
Zoals reeds bekend neemt juffrouw
Ingrid op 12 juli afscheid van het
werkzame leven in het onderwijs. We
verzoeken u om uw zoon/dochter op
12 juli een bloem mee te nemen. Deze
bloem zal onderdeel zijn van het plan
op deze dag om het afscheid vorm te

Gymzalen
Door de diverse bewegingen van
scholen binnen IJsselstein ontstaat er
een druk op de gymlocaties. In het
nieuwe schooljaar maakt daarom De
Tandem gebruik van zowel de IJsselhal
als De Oever. Zo benutten wij beter de
faciliteiten die IJsselstein heeft.

Muziek en theater
Onze school is de samenwerking
aangegaan met het
Cultuurparticipatiefonds. We kunnen
hierdoor ons aanbod qua expressie
verstevigen en professionaliseren.
Fulco Muziekonderwijs is hierin tevens
onze partner. Na de zomer zullen wij
gaan starten.
AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) van toepassing. Er zijn al diverse
maatregelen binnen onze school
getroffen. Direct met de start van het
nieuwe schooljaar zal u een schrijven
ontvangen hoe wij als school dit verder
vormgeven.
Plannen!
Afgelopen weken is er uitvoerig
gesproken met o.a. gemeente, RMN
en het kadaster. Wij zien
mogelijkheden om ons terrein te
vergroten. We zijn hierover aan het
nadenken. Mogelijk heeft u ideeën,
kent u mensen/partijen die ons
eventueel willen helpen in straatwerk,
groenonderhoud etc.. De school moet
alles op eigen kracht doen. Een beetje
hulp is welkom!
Laatste rapport 2017/2018
Vandaag ontvangt uw kind zijn/haar
rapport. Mocht u hierover vragen
hebben dan kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.
Dank!
Zonder de betrokkenheid en inzet van
de vele hulpouders kunnen wij ieder
schooljaar weer tot een succes
maken. Hierbij danken we alle ouders
die ons hebben geholpen tijdens de
diverse activiteiten. Ook op 12 juli bent
u uitgenodigd om het dankwoord van
de gehele school te ontvangen.
Alvast een goede zomervakantie
gewenst!

OPROEP BIEB
Hulp gevraagd!
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.

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.
De regel van de maand juli is:
In woord en gebaar tonen wij respect
voor elkaar.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Modderdag
Woensdag 27 juni was het zover:
Modderdag! Wat hebben de kinderen
ervan genoten. In de gymzaal
speelden wij dat wij een varkentje
waren die in de modder rolde, op het
plein lag een blotevoetenpad,
hebben we in de zandbak gespeeld
met de kraan aan en de watertafels
waren gevuld met aarde en water.
Waterfestijn
Vanwege de hoge temperaturen
hielden de kleuters een waterfestijn.
Tijdens het buitenspelen gingen de
watertafels naar buiten, het
waterkraantje van de zandbak en de
sproeier gingen aan. Daarnaast
stonden er een aantal emmers om
eventuele waterpistolen te vullen. Er
was ook een gebied waar kinderen
niet natgespoten mochten worden,
hier lagen een aantal kinderen te
zonnebaden. Een geslaagd
waterfestijn!
Schoolreis
We hebben de dagen afgeteld
voordat het zover was, we gingen op
schoolreis! Voor sommige kinderen was
dit het eerste schoolreisje, wat het een
beetje spannend maakte. Maar
eenmaal aangekomen heeft iedereen
ervan genoten! Dank aan de papa’s
en mama’s die mee zijn geweest!
Oproep schoonmaak
Het schooljaar is alweer bijna
afgelopen. Wat hebben we genoten
van jullie kinderen!

En zij hebben weer genoten van het
spelen in ons lokaal en met de
materialen.
Helaas niet altijd met schone
handen…U voelt het waarschijnlijk al
aankomen: het lokaal en de
materialen moeten weer worden
schoongemaakt! Dat lukt natuurlijk niet
zonder hulp!
Bij de lokalen hangt een intekenlijst,
waarop je kunt aangeven wanneer je
komt helpen in de laatste schoolweek.
Het is de bedoeling dat alle kasten,
tafels, stoelen, de vensterbank,
enzovoorts even lekker worden
schoongemaakt. Hoe meer mensen er
komen helpen, hoe sneller alles weer
fris is voor het volgende schooljaar.
Hiep hiep hoera, juffrouw Bibi wordt
mama!
Juffrouw Bibi is 18 weken zwanger van
haar eerste kindje. Toen zij het haar
klas vertelde vonden de kinderen het
maar vreemd. Nu het zichtbaar begint
te worden, zijn zij er druk mee bezig. Er
worden tekeningen gemaakt en
vragen gesteld. Hoe gaat het kindje
heten? Is het een jongetje of een
meisje? Als ik aan je buik luister kan ik
hem dan horen?
Fijne vakantie
Donderdag 12 juli is de laatste
schooldag voor de kinderen. Zij
hebben vanaf 14.00 uur vakantie.
Wij wensen iedereen een heel fijne
zomervakantie.
De kleuterjuffen

Groep 3
Wat is het jaar voorbijgevlogen! En wat
zijn de kinderen gegroeid en wat
hebben ze veel geleerd!
Het is alweer tijd voor de laatste
snelbinder van dit schooljaar.
Wie helpt met schoonmaken?

We hebben een jaar lang met zijn
allen van alles gebruikt in de groepen
en nu moet het weer worden
schoongemaakt voor de volgende
groepen 3. Als iedereen mee helpt, is
het zo gebeurd. Schrijft u zich ook in op
de lijst bij de deur?
De komende week zullen we veel
spullen mee naar huis geven.
Misschien is het handig om standaard
een extra plastic tas in de schooltas te
stoppen, zodat het makkelijk mee naar
huis of naar de BSO kan.
Maandag 9 juli neemt groep 8
afscheid van De Tandem. ’s Morgens
laten zij hun afscheidsmusical aan alle
kinderen van de school zien. Dat
betekent dat we niet naar gym gaan.
De gymspullen kunnen dus thuisblijven.
De zomerleesdip
Het is een bekend verschijnsel. Als
jonge kinderen zes weken lang niet
lezen, verliezen ze hun leesvaardigheid
en zijn ze in de vakantie niet vooruit,
maar achteruit gegaan met lezen.
De kinderen hebben dit jaar zo hard
hun best gedaan op leren lezen, dat
vinden we heel knap van hen. Het zou
zo zonde zijn als ze het dan weer
kwijtraken!
Blijf daarom met uw kind lezen in de
zomervakantie. Het liefst een niveau
hoger dan wat uw kind beheerst (en
dat vindt u in het rapport), dat helpt bij
een goede start in groep 4.
Wist u dat u gratis lid kunt worden van
de app Vakantiebieb. Dan hebt u
gratis toegang tot e-boeken voor alle
leeftijden. Kijk op
https://www.onlinebibliotheek.nl/vaka
ntiebieb.html voor meer informatie.
Ook rekenspelletjes zijn belangrijk om
te blijven doen. Bordspellen met twee
dobbelstenen zijn heel geschikt, bingo
om de getallen te oefenen, voor de
betere rekenaars is Regenwormen een
heel leuk spel en voor de kinderen die
het wat moeilijker vinden zijn allerlei
telspelletjes (bijvoorbeeld tot 100

tellen, van 100 terugtellen, in sprongen
van 2, 5 en 10 heen en terugtellen) in
de auto leuk om te doen. Ook
winkeltje spelen met echt geld is én
heel leuk én een goede oefening.
En dan is het donderdag 12 juli zo ver!
De laatste schooldag van dit
schooljaar voor de kinderen en de
allerlaatste schooldag van haar leven
voor juf Ingrid. Wat zullen we haar
missen.
Op donderdag 12 juli om 13.30 uur
bent u van harte welkom op het
schoolplein. We gaan dan gezellig
zingen met elkaar. Ook kunt u voor
een klein bedrag oogst uit de moestuin
kopen. De opbrengst wordt gebruikt
om volgend jaar weer zaden van te
kopen.
Om ongeveer 13.50 uur zingen we met
elkaar het Vakantielied, om de
vakantie in te luiden. Daarna gaan alle
kinderen nog wel even naar hun eigen
groep. Om 14.00 uur kunt u uw kind bij
de groep ophalen en begint de
vakantie echt!
We hebben genoten dit schooljaar en
willen iedereen hartelijk bedanken
voor alle hulp die we hebben
gekregen dit schooljaar. Zonder uw
hulp hadden alle uitstapjes, gymlessen
en andere leuke activiteiten niet door
kunnen gaan. Nogmaals heel erg
bedankt!
We wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie en tot volgend
schooljaar!
Juf Annet, juf Chantal, juf Anne en
voor de laatste keer juf Ingrid.

Groep 4
Nog een laatste weekje en de
zomervakantie breekt aan. Wat is het
jaar voorbij gevlogen en wat hebben
we het ontzettend leuk gehad met

jullie! Neem nou alleen de afgelopen
maand: een geweldig project en uitje
rondom de troubadour, kinderen die
hun zwemdiploma haalden bij de
zwemles, een geslaagd schoolreisje
naar de Molenwaard, gezellige
knutselmiddagen en we hebben weer
veel gezongen.
We hebben natuurlijk ook ontzettend
veel geleerd dit jaar! Om dat een
beetje bij te houden is het, zeker voor
de zwakkere lezers, enorm belangrijk
om tijdens de vakantie elke dag te
blijven lezen. Zorg dat je nog even de
bieb induikt voor de leukste boeken,
waar je lekker in kan lezen op de
achterbank, op het strand of in je
hangmat. Mocht je nou geen plek
meer hebben in je koffer, kijk dan eens
naar de vakantiebieb. Een gratis app
waarmee je toegang krijgt tot E-books.
En als je dan af en toe ook nog even
de tafels doorneemt kom je fris en
fruitig binnen in groep 5!
Volgende week gaan we de klas
opruimen en klaar maken voor de
zomer. We vragen alle kinderen een
plastic tas mee te nemen om alle
schriftjes etc. mee naar huis te kunnen
nemen.
We wensen jullie allemaal een
heerlijke, zonnige zomervakantie!
Gerard, Femke en Anneke

Groep 5
Nog maar een week te gaan en dan is
het al vakantie. Het jaar is snel
gegaan. De kinderen hebben hard
gewerkt. We hebben een topjaar met
ze gehad.
Vrijdag 6 juli krijgen de kinderen hun
laatste rapport mee naar huis.
Maandag 9 juli mogen we ’s morgens
in de grote aula kijken naar de
eindmusical van groep 8. Dat belooft
weer heel leuk te worden.

Dinsdagmiddag 10 juli beginnen we al
een beetje met opruimen. De kinderen
moeten deze dag een grote plastic- of
linnentas meenemen.
Woensdag 11 juli gaan we
schoonmaken. Een aantal ouders
heeft zich al aangemeld. Heel fijn!
Donderdag 12 juli is de laatste
schooldag. We nemen deze dag
afscheid van Ronan en Djavensly. Zij
gaan verhuizen en starten na de
vakantie op een andere school. We
gaan ze missen!
Alle kinderen mogen deze dag een
spelletje mee naar school nemen
(geen schermpjes!). Donderdag 12 juli
staat voor een deel ook in het teken
van het afscheid van juf Ingrid. Om 14
uur begint dan de vakantie.
Bedankt, kinderen en ouders van
groep 5, voor het leuke jaar! Wij
wensen iedereen een heerlijke
zomervakantie toe.
Vera en Judith

Groep 6
Toetsen gedaan, schoolreis gehad,
rapporten zijn mee naar huis....nog een
weekje en dan is het vakantie voor
groep 6/bijna groep 7 !
Maandag 9 juli gaan we in de
ochtend naar de eindmusical van
groep 8 kijken. 's Middags gaan we
dan lekker naar buiten, niet naar de
gymzaal dus.
Woensdag gaan we de klas opruimen
en schoonmaken. Aangezien we in de
school gaan ruilen en schuiven met
lokalen is er aardig wat werk aan de
winkel. Wie zou ons willen komen
helpen ? Vele handen maken licht

werk....Van half 11 tot half 12 is het
piekmoment!
Donderdag is dan ECHT de laatste
dag in groep 6: We nemen afscheid
van Loek maar ook van juf Ingrid.
Omstreeks kwart over een gaan we
met z'n allen buiten zingen en
dan....HOI, het is vakantie!!!
Alle ouders/ verzorgers van onze groep
6 kinderen: bedankt alle medewerking
en voor de gezellige contacten.
Groeten van Katty en Birgit

Groep 7
Het schooljaar zit er bijna op. In deze
snelbinder nog even de laatste
dingetjes.
Wilt u uw kind a.s. maandag 9 juli een
stevige tas meegeven voor alle spullen
die mee naar huis komen?
Op woensdagmorgen 11 juli gaan we
schoonmaken. Op de deur van ons
lokaal hangt een lijstje. Wie wil ons
komen helpen?
Het receptenfestijn van woensdag 4
juli was een groot succes. Iedereen
heeft enorm zijn best gedaan. Het was
een gezellige middag!
Donderdag 12 juli sluiten we de deuren
van de school; het is de laatste
schooldag. Via deze weg willen we
alle ouders en verzorgers bedanken,
die ons dit jaar hebben geholpen met
onze activiteiten. Een speciaal
bedankje voor de moeders van Niek
en Eline, die zich als groepsouder extra
hebben ingezet. Dank!
We kijken terug op een leerzaam en
gezellig jaar en wensen alle kinderen
en ouders veel succes en plezier in
groep 8! Fijne vakantie!

Wendy en Liesbeth

Groep 8
We tellen af en oefenen nu elke dag
voor de musical, wellicht dat er wat
spullen thuis gevraagd zullen worden.
We gaan er iets moois van maken. Het
klassenfeest heeft dinsdag 3 juli
plaatsgevonden en was erg leuk. De
afscheidsavond vindt maandag 9 juli
plaats. Voorafgaand aan de musical
hebben we nog een afscheidsdiner
met alle juffen en meesters van de
Tandem. De planning is als volgt:
17.45 eten naar de klas brengen
18.00 afscheidsdiner
18.45 ontvangst gasten musical
19.00 start musical
20.30 afscheid

