SNELBINDER 01

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
Goed van start!
De eerste twee schoolweken zijn
voorbij. We zijn het schooljaar goed
gestart en iedereen heeft weer zijn
plek gevonden.
Informatieavond
De jaarlijkse informatieavond is goed
bezocht. Belangrijke informatie is
gedeeld en er is kennis gemaakt met
de nieuwe leerkrachten. Ook hebben
diverse partijen als MR en
activiteitencommissie zich
gepresenteerd.
De Snelbinder
Het blijkt dat De Snelbinder door
enkele spamfilters of persoonlijke
instellingen in de spambox komt. U
kunt er vanuit gaan dat wanneer u
zich heeft aangemeld en reeds
Snelbinders heeft ontvangen dat u in
het systeem zit. Op de eerste vrijdagen
van de maand wordt De Snelbinder
verzonden en geplaatst op de
website. Controleert u uw spambox?
Lukt het niet stuurt u dan een mail
naar: barry@koppla.nl
Hulp gevraagd
We willen ons schoolplein en onze
moestuin verder ontwikkelen. We
hebben hier hulp bij nodig. Ziet u
mogelijkheden of kent u mensen die
ons zouden willen helpen? Zoekt u dan
contact met de moestuingroep van
de Tandem. Dit kan ook via de directie
van de school. We denken aan
hoveniers en grondwerkers.

07-09-18

Nieuwe leden (G)MR!
Nelleke Overgaauw (moeder van
Linde uit groep 3) is toegetreden tot
de MR namens de oudergeleding. Ze
volgt Jorrit de Jong op die de
afgelopen 3 jaar lid is geweest van de
MR.
Ook in de GMR is er een wisseling. Arna
van Beek (moeder van Lumen uit
groep 1) is toegetreden en neemt de
plek in van Bianca Oosterbroek. We
danken Jorrit en Bianca voor alle inzet
en toewijding de afgelopen jaren en
heten Nelleke en Arna hartelijk
welkom!

Bedankje van juf Ingrid
Het is alweer een hele zomervakantie
geleden maar toch wil ik via deze weg
nog één keer even iets van me laten
horen. Dank jullie wel lieve kinderen,
ouders en collega’s, voor al die mooie
bloemen, cadeautjes, leuke en
ontroerende briefjes, verrassingen, een
prachtig afscheidslied en fotoalbum.
Wat ben ik een blij mens met al die
mooie Tandemherinneringen,
opgebouwd door de jaren heen.
Dag, dag allemaal. Veel leerplezier en
gezelligheid voor komend schooljaar.
Tot ziens,
Juf Ingrid.

Schoolbibliotheek
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
Julia (gr. 6) of stuur een appje naar 0622214525.
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 het
middageten, 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 september is:
“Bedenk bij alles wat je doet: Voelt dat
voor een ander goed?”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gestart
We hebben van de kinderen
begrepen dat zij een fijne zomervakantie hebben gehad. De één had
lekker thuis met water gespeeld en de
ander was op vakantie geweest. De
eerste twee weken op school zijn ook
goed verlopen. In groep A heten wij
Boris, Amy en Jinte welkom, in groep B
Marwan, Ilyas en Melinay en in groep
C Fayenna en Swen.
Thema
Aankomende maandag starten wij
met het thema Thuis. Hierbij zullen wij
het hebben over de verschillende
soorten huizen waarin je kunt wonen
en met wie jij in dat huis woont. De
kinderen mogen spullen meenemen
voor de thematafel.
Woensdag 12 september is er weer
een spelletjesochtend. Hierbij
begeleiden ouders of grootouders
kleine groepjes kleuters in het spelen
van een gezelschapsspel. De
spelletjesochtend duurt van 08.30 tot
09.15 uur. U kunt zich inschrijven bij de
klassendeur van uw (klein)kind.
A-formulieren en
toestemmingsformulieren
Helaas zijn nog niet alle formulieren
retour. Zou u dit zo spoedig mogelijk
willen inleveren? Alvast bedankt.
Wij zijn nog op zoek naar ouderhulp
voor verschillende schoolactiviteiten. U
kunt zich inschrijven op de grote
borden die in de hal staan.

Groep 3
Welkom
Wat fijn om elkaar weer allemaal te
zien, we hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad! Welkom
in groep 3A van juf Anne en juf Annet
en groep 3B van juf Lieneke.
Inmiddels zijn we alweer een week
bezig en wat hebben de kinderen al
veel geleerd. Zo hebben we de letters
i en k geleerd en met deze letters
hebben we al woorden bedacht en
opgeschreven. We leren deze letter
direct als schrijfletter te schrijven. Dat is
nog best moeilijk. Ook hebben we al
gerekend met de getallenlijn en
vandaag hebben we voor het eerst
gegymd in de grote sporthal.
In groep 3A is juf Annet er op
maandag en dinsdag en juf Anne op
woensdag, donderdag en vrijdag. In
groep 3B is juf Lieneke er iedere dag.
We maken er een gezellig en leuk
leerjaar van met elkaar.
Oudervertelgesprekken
Dinsdag 11 september en donderdag
13 september vinden de omgekeerde
oudergesprekken plaats. U heeft
vorige week een formulier gekregen
om de dag van uw voorkeur aan te
geven en een vragenlijst. Aan de hand
van deze vragenlijst vindt het gesprek
plaats.
Denkt u eraan dat weer in te leveren
bij ons?
Gymmen
In groep 3 gymmen de kinderen twee
keer in de week. Op maandag in de
IJsselhal en op vrijdag in Sporthal de
Oever. De groepen 3 gymmen samen.
Op maandag gaat juf Femke van
groep 4 mee naar gym en zal juf
Annet groep 4 even overnemen. We
lopen in tweetallen in een rij naar de
sporthal. De kinderen geven elkaar
een hand. Het is dan handig om een
goed zittende rugzak te hebben met

daarin sportkleding en gymschoenen.
Op gymdagen is het ook fijn als de
kinderen makkelijke kleding en
schoenen aan hebben, die snel aan
en uit kunnen, zodat we de gym tijd
optimaal kunnen benutten.
Bij de klassen hangt een meelooplijst
voor de gymlessen. Het is de
bedoeling dat er elke les ook een
ouder meegaat naar gym. Dat is voor
de veiligheid tijdens het lopen en voor
ondersteuning tijdens de les. Kinderen
vinden het ook ontzettend leuk als één
van de ouders een keer meegaat. Als
iedereen zich een paar keer inschrijft
komen we al een heel eind. Alvast
bedankt!
Lieneke, Anne en Annet

Groep 4
We zijn met veel frisse energie en
enthousiasme begonnen aan een
nieuw schooljaar in groep 4! De eerste
dagen waren nog wel even spannend
en onwennig, maar inmiddels hebben
alle kinderen hun draai gevonden.
Groep 4 gaat natuurlijk verder waar
we in groep 3 gebleven waren. Daarbij
komen veel nieuwe zaken kijken;
spelling, leeshuis, begrijpend lezen,
verkeer, tafels, hoofdletters schrijven
en later in het jaar schoolzwemmen.
Op onze informatieavond van
afgelopen woensdag hebben we hier
van alles over kunnen vertellen.
Mochten er in de loop van het jaar
vragen zijn over het reilen en zeilen
binnen de groep of over uw kind, wees
dan welkom om bij ons binnen te
lopen.
We hebben inmiddels onze eerste
gymlessen gehad. Hierbij viel het op
dat veel kinderen in de vakantie
enorm gegroeid zijn! Het is daarom
handig om even te checken of alle
gymschoenen nog passen.

In groep 4 B zal de komende periode
meester Hans stage komen lopen. Wij
wensen hem heel veel plezier en
succes.
De eerste buitenschoolse activiteit
staat ook al op de planning. Willen
jullie alvast in de agenda kijken of er
op 4 oktober tijd is om ons te helpen bij
een les over 'Ribbeltje' de pissebed?
We zullen daarvoor naar de wijktuin in
Achterveld gaan. Nadere informatie
volgt nog.
Femke, Gerard en Anneke

Groep 5
Wat fijn om elkaar weer allemaal te
zien na die heerlijke ontspannen
zonnige zomervakantie.
De eerste weken zitten erop. Kinderen
en leerkrachten leren elkaar kennen.
De regeltjes en afspraken van groep 5
worden nog eens extra besproken.
Buitenspelen met elkaar en lekker
voetballen zijn weer snel opgepakt.
De kinderen hebben hun plekje in de
klas weer gevonden en ze werken
hard om het werk af te krijgen.
Dit jaar zijn er een groep 5a en 5b.
Beide groepen volgen hetzelfde
programma, toch kan het zijn dat we
bepaalde thema´s op een ander
tijdstip laten plaatsvinden. Dit is vaak
om organisatorische reden. We zorgen
dat aan het einde van leerjaar 5 alle
stof is aangeboden.
Miranda in 5A en Vienna in groep 5B,
zijn de nieuwe leerkrachten in deze
groepen.
We hebben dit jaar een nieuwe
leerling in groep 5A erbij. Haar naam is
Lisa. Veel kinderen willen graag met
haar spelen. Een goede start. Veel
plezier Lisa.
Deze week zijn we gestart met de
twee dagen taak. De kinderen
plannen zelf hun werk voor twee

dagen in, als dit allemaal goed loopt,
dan gaan we naar de weektaak. Dit is
allemaal nieuw voor de leerlingen.
Zwemles
De eerste zwemles in groep 5 zit er
alweer op. Elke maandagochtend
gaan we lekker zwemmen. Wij mogen
niet alleen met de kinderen naar het
zwembad, dus er moet een ouder
mee. Als er geen ouder is, dan gaan
we niet zwemmen. Op de deur hangt
een meelooprooster. Hier staan de
tijden per groep op, zodat u weet hoe
laat we vertrekken en wanneer we
weer op school terug zijn. We hopen
dat u allemaal een keer inschrijft,
zodat we elke maandag lekker
kunnen gaan zwemmen.
Huiswerk
In groep 5 oefenen we de tafels in het
schriftje Eenmaal Andermaal. Elke
week krijgen de kinderen op vrijdag te
horen welke bladzijde ze moeten
maken. Dit schriftje moet de
donderdag erna, weer op school zijn.
Natuurlijk is het goed om het eerder
mee te nemen. De kinderen weten zelf
waar ze het neer moeten leggen. Als
er een toets van wereldoriëntatie
(Naut, Brandaan, Meander) is dan
krijgen de kinderen dit ook te horen. Ze
krijgen dan een samenvatting van het
hoofdstuk mee en mogen het thuis
leren. Ze krijgen daar minimaal een
week de tijd voor. Het taakwerk moet
eigenlijk op school gemaakt worden.
De kinderen krijgen daar ruim de tijd
voor. Als de twee dagen taak niet af is,
dan krijgen ze de opdrachten mee
naar huis. Dit is dan op vrijdag- en
dinsdagmiddag. Het werk moet dan
de volgende dag weer mee naar
school.
Vienna, Miranda, Annet en Vera

Groep 6

Wow, wat zijn we weer hard van start
gegaan…we zien af en toe de
rookwolkjes uit de oren komen!
Allereerst een hartelijk welkom voor
Layla en Rinske…we zijn ervan
overtuigd dat ze snel een plekje in de
klas vinden.

We zijn al begonnen met de lessen uit
de eerste leskist van natuur- en milieueducatie (nme): smaaklessen. Dit
betekent dat de andere wereld
oriënterende vakken nog even niet
aan de orde komen. De smaaklessen
duren tot woensdag 19 september.

Op dinsdag 11 en donderdag 13
september zijn de
oudervertelgesprekken. Als het goed is
heeft u samen met uw kind het
formulier ingevuld dat hierbij als
leidraad dient. Het is de bedoeling dat
u als ouder(s) SAMEN met uw kind
komt.

Volgende week dinsdag en
donderdag zijn de
oudervertelgesprekken. Het is de
bedoeling dat uw kind hierbij zelf ook
aanwezig is en meedoet aan het
gesprek.

Boekbesprekingen en spreekbeurten
worden vanaf oktober gehouden. De
data staan in de agenda’s, hangen in
de klas en zijn maandelijks te vinden in
de snelbinder.
Op vrijdag 28 september gaan we in
het kader van het project “Rondje om
de kerk”, een cultuurprogramma van
Kunst Centraal, een bezoek brengen
aan een kerk.
Met vriendelijke groet,
Katty & Birgit

Groep 7
Het jaar is alweer een paar weken op
de rit en we hebben al hard gewerkt.
Tijdens de informatieavond van
afgelopen woensdag heeft u al veel
belangrijke zaken over groep 7
gehoord. Voor alle zekerheid verwijzen
wij u ook via deze weg nog even naar
het huiswerkbord en het
informatiebord voor belangrijke
informatie.
Wij hebben aan het begin van het jaar
één nieuwe leerling, Safouan, mogen
verwelkomen. Wij wensen hem veel
leerplezier!

Vanaf dinsdag 2 oktober gaan de
boekbesprekingen en spreekbeurten
van start. Het schema en de uitleg
over hoe je een boekbespreking en
spreekbeurt moet houden, zal
binnenkort meegegeven worden. De
kinderen zullen de datum ook allemaal
in hun agenda schrijven. Start tijdig
met de voorbereiding!
De Kinderboekenweek start op
woensdag 3 oktober. In de klas zullen
we hier aandacht aan besteden. Het
lesprogramma kan hierdoor worden
aangepast.
Tot zover de informatie van groep 7!
Groeten van Chantal en Liesbeth

Groep 8
De eerste week zit erop; deze stond in
het teken van kennismaking. We
besteden veel tijd aan de vakken die
we in groep 8 doen, onze
weekplanning, het taak-en huiswerk.
Ook zal er regelmatig huiswerk worden
op- en meegegeven en zal er worden
geoefend met het gebruik van de
agenda. En natuurlijk bespreken we
hoe we met elkaar om (willen) gaan
dit schooljaar.
De kinderen moeten dit jaar een
spreekbeurt en een boekbespreking
houden. Zowel de toetsen als het

huiswerk zullen op het bord worden
gezet; de kinderen moeten deze ook
in de agenda schrijven.
Dinsdag 11 en donderdag 13
september zijn de
oudervertelgesprekken. Zorgt u ervoor
dat de formulieren op tijd zijn
ingeleverd?

