SNELBINDER 02

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
De eerste 6 weken!
Iedereen is weer gewend, weet wat er
wordt verwacht en wat hij of zij kan
verwachten. De eerste zes weken zijn
voorbij gevlogen. Dit betekent dat we
het goed met elkaar hebben gehad
en gaan ervan uit dat we dit zullen
vervolgen. Uiteraard kunnen we niet
zonder de hulp van u als ouder.
Inschrijven voor activiteiten
Bij e ingang van groepen A en B treft u
een bord waarop de meeste
werkgroepen van onze school staan
vermeld. Er is bij enkele werkgroepen
nog ruimte voor extra hulpouders.
Draagt u een steentje bij?
Stichting Vrienden van de Tandem
Aan onze school is Stichting Vrienden
van de Tandem verbonden. Doordat
deze stichting een ANBI-status heeft is
het voor o.a. bedrijven en particulieren
mogelijk om een financiële bijdrage te
leveren. Dit is belastingtechnisch een
mooie optie. We hebben concrete
doelen om onze school te verbeteren.
Mogelijk ziet u voor ons kansen. Voor
meer informatie kunt u contact leggen
met Vincent Kalshoven.
Parkeren
In verband met de parkeerdrukte
tijdens de piekmomenten verzoeken
wij om zoveel mogelijk te voet of met
de fiets naar school te komen. Dit
draagt bij aan een overzichtelijke en
veilige omgeving. Alvast bedankt.
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GMR
Even voorstellen!
Mijn naam is Arna van Beek en ik ben
de moeder van Lumen (klas 1c) en
Mila (2 jaar oud). In juni 2018 ben ik als
ouderlid toegetreden tot de GMR.
Uiteindelijk willen we allemaal een fijne
schooltijd voor onze kinderen, waarin
ze zich op allerlei vlakken kunnen
ontwikkelen. Zowel op het gebied van
leren als op sociaal gebied. Ik vind het
mooi als ouder mee te kunnen denken
over beslissingen ten aanzien van het
onderwijsbeleid en andere
bovenschoolse zaken om er zo voor te
zorgen dat de randvoorwaarden voor
een mooie ontwikkeling van kinderen
er zijn. Ik hoop mijn kennis en ervaring
als orthopedagoog en docent aan de
Universiteit van Amsterdam daarbij te
kunnen inzetten.
Mijn naam is Nelleke Overgaauw,
moeder van twee dochters. Ik heb
ervoor gekozen om deel te nemen
aan de medezeggenschapsraad
(MR), omdat de MR de uitgelezen plek
is om mee te denken over het beleid
van de school, het team achter de
schermen te ondersteunen en de
stem/belangen van ouders te laten
horen. Om samen de leerlingen het
beste te bieden; een fijne schooltijd en
goed onderwijs. Spreek mij gerust aan
voor vragen, signalen, complimenten,
klachten, verbeteringen en
mogelijkheden.

Basistraining voor (G)MR
De oudergeleding van de (G)MR heeft
op donderdag 27 september een
training van 4 uur gevolgd waarin de
basisprincipes van medezeggenschap
zijn behandeld. De training werd
bijgewoond door 18 personen (ouders
en leerkrachten) van verschillende
scholen van de stichting Robijn. Het is
een nuttige avond geweest, waarbij
met name de interactie met andere
scholen interessant was. Met deze
opgedane kennis is de (G)MR klaar om
gedegen en enthousiast mee te
denken en te praten over
schoolbeleid.
Heb je vragen over de (G)MR? Neem
dan contact op via mr@de-tandem.nl.

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 oktober is:
Het is fijn dat we allemaal anders
mogen zijn.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Kinderboekenweek
Deze week zijn we van start gegaan
met het thema van de
Kinderboekenweek. Het thema is
‘Vriendschap!’ en het motto is ‘Kom
erbij’. In de hal komt een
vriendschapsboom waarin de
kinderen kenbaar maken wat
vriendschap voor hun betekent.
Daarnaast zal er een
gedichtenwedstrijd plaatsvinden.
Om het leesplezier nog meer te
bevorderen lijkt het ons erg leuk als er
ouders, verzorgers, opa's of oma's
komen voorlezen. Heeft u op dinsdag
9 oktober en/of woensdag 10 oktober
tussen 08.30 en 08.50 uur tijd, komt u
dan een klein groepje kinderen
voorlezen? U kunt zich inschrijven bij de
klasdeur van uw (klein)kind.
Circuit
Vier weken lang hebben we op de
woensdagmiddag weer een
onderbouwcircuit! De kinderen van de
groepen 1 t/m 3 kunnen daarbij weer
meedoen aan allerlei creatieve,
technische of muzikale activiteiten. In
het circuitonderwijs worden kinderen
gestimuleerd hun talenten en
kwaliteiten te ontdekken en te
ontwikkelen. Maar ook om andere
leerlingen van school te ontmoeten en
daarmee te leren samenwerken.
Thema
Net voor de herfstvakantie, maandag
15 oktober zullen we starten met het
thema ‘het weer’. Elke dag hebben
we te maken met het weer en bijna
elke dag is het weer anders. In de

groep staan we stil bij alle weersoorten
en worden we een weerman of
weervrouw. De kinderen leren zich te
verwoorden door een weerbericht te
vertellen aan de klas maar ook gericht
te kijken naar het weer. Voor de
thematafel mogen er weer boeken of
andere bijpassende materialen
worden meegenomen naar school.
Natuur in de klas
Na de vakantie zullen we ook van start
gaan met het kweken van
champignons in de klas. Met dit
kweekpakket willen we leerlingen laten
zien hoe paddenstoelen groeien. Op
deze wijze worden zij zich meer bewust
van de oorsprong van ons voedsel en
de waarde van onze natuur.
Studiedag
Maandag 29 oktober is er een
studiedag voor de leerkrachten, de
kinderen zijn dan nog vrij.
Welkom
In oktober starten er weer een aantal
nieuwe kinderen op de Tandem.
Wij wensen Dean veel plezier in groep
A en Fabiënne in groep B!
Zwangerschapsverlof
Juf Bibi is na de herfstvakantie met
zwangerschapsverlof. Juf Nicoline en
Lisette zullen haar vervangen. Nicoline
haar werkdagen zijn maandag,
dinsdag, woensdag. Lisette zal
werkzaam zijn op de donderdag en
de vrijdag in groep A maar ook nog
gewoon op maandag en dinsdag in
groep B.
Oproepje
Wij kunnen heel goed jongens
onderbroeken en broeken gebruiken.
Deze zijn in te leveren bij de
kleuterjuffen. Alvast bedankt!

Groep 3

Lezen
Deze week zijn we alweer gestart met
kern 2 van Veilig Leren Lezen. Hierin
worden de volgende letters geleerd: n,
t, b, ee, oo. Het thema bij kern 2 is
‘tijd’. Bij tijd kan gedacht worden aan
dag en nacht, seizoenen, tijden op de
klok, de kalender, etc.
Mochten leerlingen nog (oude)
klokken en/of horloges thuis hebben
liggen dan mogen zij deze tijdelijk mee
naar school nemen om te laten zien
en op de thematafel te leggen.
Thuis oefenen met lezen
Naast dat de leerlingen op school veel
oefenen met lezen is het ook belangrijk
om thuis te oefenen. We oefenen met
het zoemend lezen van de woorden.
Bij elke kern krijgen alle kinderen een
oefenboekje mee naar huis waar
woorden met de nieuwe letter in
staan. Zo kunnen de leerlingen ook
thuis (samen met u) oefenen. Naast dit
oefenboekje is er ook de mogelijkheid
om thuis op de computer te oefenen
met lezen. Deze week heeft de
leerkracht hierover een mail gestuurd,
u kunt op de lijst in de klas aangeven
of u hier gebruik van wilt maken.
Circuit
Vorige week zijn we begonnen met
een nieuw circuit in groep 1 t/m 3. Vier
keer zullen de leerlingen in steeds een
andere klas een les volgen. Dit is
verdeeld over vijf groepen, de
leerlingen hebben hierbij steeds de
keuze uit: natuur, techniek,
handvaardigheid, muziek en drama.
De eerste les was erg leuk, alle
leerlingen kwamen enthousiast van
hun les terug.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 september is de
Kinderboekenweek van start gegaan.
Het thema van de Kinderboekenweek
is dit keer ‘vriendschap’. We zijn de
week begonnen met een leuk
toneelstuk over vriendschap en zullen

een week lang verschillende lessen
geven rondom dit thema. Uiteraard
zullen we hierbij ook veel lezen en het
lezen van de leerlingen stimuleren.
Leerlingen mogen in deze week ook
hun lievelingsboek mee naar school
nemen, om hierover te vertellen en er
samen met anderen in te lezen.
Zelfstandigheid in groep 3
Inmiddels zitten de leerlingen alweer
vijf weken in groep 3, wat hebben ze in
die tijd al veel geleerd! Bij groep 3
hoort ook een bepaalde mate van
zelfstandigheid die van leerlingen
gevraagd wordt: zoals zelf spullen
kunnen pakken, zelf het eten en
drinken in de bakken doen en ook zelf
je veters kunnen strikken. Veters strikken
is iets wat sommige leerlingen nog wel
lastig vinden. Er zijn leerlingen die dit al
wel kunnen en anderen graag willen
helpen, maar wij stimuleren leerlingen
om zelf hun veters te strikken zodat
uiteindelijk iedereen dit kan. Het zou
fijn zijn als u ook thuis met uw kind het
veters strikken wil oefenen.
Gymtas
Alle leerlingen (en ouders) denken er
goed aan om de gymtas mee te
nemen wanneer er gegymd wordt. Dit
vinden wij als leerkrachten erg fijn!
Wanneer we naar de gym lopen
hebben alle leerlingen de gymtas op
hun rug. Veel leerlingen hebben een
gymtas die goed op de rug te dragen
is. Gymtassen met touwtjes over de
schouder zien wij liever niet op school,
omdat deze tassen voor leerlingen
lastig zijn om te dragen: de touwtjes
zitten in de knoop, zakken af, of de
gymtas hangt erg laag zodat deze
tegen de benen aan komt tijdens het
lopen. Mocht uw kind nog een gymtas
met touwtjes hebben, willen wij u
vragen om de gymspullen in een
goede rugzak zonder touwtjes als
hengsels te doen.

Leskist
Na de herfstvakantie krijgen we weer
de eerste leskist in de klas. De leskist
gaat over mondgezondheid. Hierbij zal
een goede mondhygiëne, het gebit
en het tanden poetsen aan de orde
komen.
Herfstvakantie
In de week van 22 t/m 28 oktober
hebben de leerlingen geen les in
verband met de herfstvakantie.
Studiedag
Op maandag 29 oktober vindt de
eerste studiedag plaats, dit is
aansluitend aan de herfstvakantie. De
leerlingen zijn deze dag vrij.
Annet, Anne, Lieneke

Groep 4
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is begonnen.
Het thema is dit jaar ‘kom erbij’. De
komende week hebben we op
verschillende momenten aandacht
voor het thema. De kinderen mogen
deze week hun lievelingsboek
meenemen en vertellen waarom het
hun lievelingsboek is.
Ribbeltje is zijn geheugen kwijt
Wat een knappe kinderen zitten er in
groep 4. Tijdens de buitenles van
donderdag 4 oktober hebben de
kinderen zo goed gewerkt dat
Ribbeltje (een pissebed) zijn geheugen
weer heeft teruggevonden.
Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober tot zondag
28 oktober hebben de kinderen lekker
een week vakantie. Op maandag 29
oktober is er een studiedag, dus deze
dag zijn de kinderen ook vrij.
Anneke, Gerard en Femke

Groep 5
Deze week is de Kinderboekenweek
gestart. Komende week zal dus in het
teken staan van lezen, leuke
activiteiten rondom kinderboeken en
het thema. Het thema is dit jaar
‘Vriendschap’.
Wij merken al dat veel kinderen thuis
aan het oefenen zijn met de tafels. Fijn,
blijf volhouden! Ook hebben wij de
inloggegevens van Gynzy
meegegeven om thuis extra te kunnen
oefenen met rekenen en spelling.
Op woensdag middag hebben wij
circuit. Wij gaan dan met de groepen
4 en 5 gemengd creatieve lessen
volgen. Na vier weken hebben alle
kinderen de vier verschillende lessen
gevolgd van de vier verschillende
juffen en meester.
Van zaterdag 20 oktober tot en met
maandag 29 oktober zijn de leerlingen
vrij. Het is dan herfstvakantie en op de
maandag hebben de leerlingen vrij
omdat het dan een studiedag is.
Vanaf maandag 5 november krijgen
wij elke maandag muziekles van Floor.
Spreekbeurten
30-10 Fien (5B)
30-10 Rayan (5A)
Boekbesprekingen
2-11 Mees (5B)
2-11 Kris (5A)

Groep 6
We zijn heel druk bezig in groep 6: we
hebben de eerste toetsen gehad en
…nu is het Kinderboekenweek. Een
van de activiteiten is dat er om 10 uur
in de ochtend steeds clubjes groep 6

kinderen gaan voorlezen op het
kinderdagverblijf naast de Tandem.
Tevens is er op 4 woensdagen circuit:
de leerlingen van groep 6, 7 en 8
kunnen verschillende dingen op het
gebied van creativiteit, muzikaliteit en
techniek gaan doen.
We hebben ook een drietal nieuwe
gezichten in onze groep: Nadir is sinds
deze week onze nieuwe leerling.
Michelle is net begonnen op de pabo
en is er tot februari op dinsdag en 2x
een hele week. Dan is Christijn er ook:
haar zien we ook op dinsdag en zij
volgt het zij-instroom traject van de
pabo.
Op 19 oktober om 14.00 uur begint de
herfstvakantie. Op maandag 29
oktober is er een studiedag dus de
kinderen worden op 30 oktober weer
op school verwacht.
Vanaf 5 november krijgen we op de
maandag een half uur muziekles van
juf Floor…Leuk!
Spreekbeurten:
10/10: lars,
17/10: Evy,
31/10: Madelief.
Boekbesprekingen:
11/10: Haysam,
11/10: Ibrahiem,
18/10: Shifa,
1/11: Maria
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
De smaaklessen zijn vorige week
afgerond. Vanwege alle drukte
hebben we er niet zoveel mee kunnen
werken als we hadden gehoopt. Het

project krijgt nog een staartje later dit
jaar. Dan gaan we echt 'proeven'.
Afgelopen woensdag is de KBW van
start gegaan met een knallend
openingstoneelstuk. Het thema dit jaar
is vriendschap. In groep 7 zullen we
aandacht besteden aan de
Kinderboekenweek d.m.v. een
gedichtenwedstrijd, een
voorleeswedstrijd en een aantal
activiteiten die te maken hebben met
vriendschap en hoe je dat kunt
communiceren. De afsluiting is op
vrijdag 12 oktober.
Op vrijdag 19 oktober om 14.00 begint
de herfstvakantie. Omdat er maandag
29 oktober een studiedag is, worden
de kinderen op dinsdag 30 oktober
pas weer op school verwacht.
Op maandag 5 november begint de
eerste muziekles gegeven door een
echte muziekleerkracht.
Tot slot nog een overzicht van de
boekbesprekingen (BB) en
spreekbeurten (SB):
11 oktober SB door Daphne,
16 oktober BB door Stijn,
18 oktober SB door Taha,
30 oktober BB door Maher,
1 november SB door Lara,
6 november BB door Rania
Overige toetsdata zijn te vinden op het
huiswerkbord in de groep.
Groetjes Chantal en Liesbeth

Groep 8
Inmiddels zijn we een aantal weken
aan het werk. De eerste toetsen zijn
achter de rug. De schoolfotograaf
komt dinsdag 2 en woensdag 3
oktober langs om foto’s te maken. We
beginnen ook met de eerste
spreekbeurten en boekbesprekingen.

Daarnaast zullen we in oktober druk
zijn met onze hulp aan Roemenië: via
de Stichting Roemeense Kinderhulp
helpen wij een school en een familie
door spullen te verzamelen en die op
te sturen.
Dinsdag 6 tot en met donderdag 8
november zullen we de CITO B8
maken. Dinsdagavond 6 november is
er vanaf 19.30 uur een
voorlichtingsavond over het VO voor
ouders.

