SNELBINDER 03

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
Start muzieklessen
In samenwerking met Fulco
Muziekonderwijs zullen onze leerlingen
van een vakdocent muzieklessen
ontvangen. Aankomende maandag
zal hiermee worden gestart. We
werken op naar een grote uitvoering in
het voorjaar. Waarom muziek?:
https://www.youtube.com/watch?v=R
0JKCYZ8hng
Weer in november!
De tijd vliegt. De herfstvakantie is
voorbij en dit is vaak het moment
waarop de griep tevoorschijn komt en
ook de hoofdluis weer actief lijkt te
worden. Het is raadzaam om de haren
van uw kind even na te kijken. Op
school za hier ook aandacht voor zijn.
Lerarentekort
Tot op heden hebben we altijd een
invaller kunnen vinden indien een
collega ziek is. Onze school valt onder
Stichting Robijn en deze stichting
verzorgt voor ons een invaller indien
nodig. We merken dat de invalpool
onder druk komt te staan. Het kan voor
gaan komen dat wanneer een
collega ziek is er naar alternatieven
moet worden gezocht. We hopen op
uw begrip.
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Oproep
Verkeersouders gezocht!
Wilt u uw steentje bijdragen aan een
veilige omgeving voor uw en onze
kinderen? Geeft u zich dan op als
verkeersouder. De verkeersouder helpt
De Tandem tijdens de piekmomenten
om het verkeer te regelen en
eventueel goede en werkbare
interventies in te zetten. Ook zijn we op
zoek naar de manier om ouders en
kinderen bewust te maken van het feit
dat wij met elkaar verantwoordelijk zijn
voor een veilige omgeving. Wilt u
aansluiten of heeft u ideeën? Loopt u
dan even binnen bij de directie. Alvast
bedankt!

Bericht van de leerlingen uit de
groepen 7 & 8
“De overkant van het hoofdgebouw is
anders. Het is rustiger. De kleuters
maken namelijk soms ook veel
geluiden. Maar je hebt minder
contact met je broertje of zusje en de
andere leerkrachten. We hebben
meer vrijheid gekregen, dat vinden we
heel fijn. Je hebt hier meer ruimte,
daardoor voel je je fijner. Je leert de
andere klas beter kennen alsof je in
één groep zit.”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema
We werken t/m 16 november nog met
het thema ‘weer’. Daarna zullen we

gaan werken met het thema
‘Sinterklaas’.
Spelletjesochtend
Vrijdag 16 november is er weer een
spelletjesochtend. Hierbij begeleiden
ouders of grootouders kleine groepjes
kleuters in het spelen van een
gezelschapsspel. Er zijn spelletjes op
school, maar mocht u zelf een leuk
spel hebben mag u dat ook
meenemen.
De spelletjesochtend duurt van 08.30
tot 09.15 uur. U kunt zich inschrijven bij
de klassendeur van uw (klein)kind.
Welkom
Na de herfstvakantie zijn de juffen
Nicoline en Lisette met veel plezier
gestart in groep A.
In november starten er ook weer een
aantal nieuwe kinderen op de
Tandem. Wij wensen Joep veel plezier
in groep B en Amélie in groep C!
Gymlessen
Vanaf donderdag 29 november komt
Daan Sies gymlessen geven aan de
groepen A, B en C. Daan is een
student van de ALO en zal 5
donderdagen gymlessen geven aan
de kleutergroepen. Wij wensen Daan
een fijne en leerzame tijd toe op de
Tandem.

Groep 3
Na de vakantie zijn we, ondanks het
echte herfstweer, weer goed van start
gegaan in groep 3. Nu de dagen weer
steeds natter en kouder worden, willen
we jullie vragen om er op te letten dat
de kinderen een warme jas mee naar
school nemen.
Lezen, lezen, lezen
Wat hebben de kinderen al veel letters
geleerd. Met die letters lezen we weer
woorden en zinnen en verhalen. Lezen
leer je alleen door veel te lezen. Het is

daarom belangrijk dat u ook elke dag
even met uw kind leest. In de
bibliotheek hebben ze hele geschikte
boekjes om dit mee te doen. Het mag
natuurlijk ook met eigen boeken.
Sinds kort is ook de thuissoftware
beschikbaar, leuk om te zien dat al
veel kinderen hier actief mee bezig
zijn. Door gebruik te maken van de
software hebben de kinderen een
extra oefenmoment, waar ze zelf vaak
heel enthousiast over zijn.
Muzieklessen van Floor
Vanaf maandag 5 november zal Floor
iedere week een half uur muziekles
komen geven aan iedere groep.
Tijdens de lessen komen er
verschillende onderwerpen van muziek
aan bod en we gaan natuurlijk veel
muziek maken, wij hebben er zin in!
Voorstelling
Dinsdag 6 november gaan de
groepen 3 en 4 naar de voorstelling
‘drie’. De voorstelling gaat over een
stoere drieling die op avontuur gaat
en zal gespeeld worden in de gymzaal
van de Tandem.
Leskist mondgezondheid
Sinds deze week hebben we de leskist
Mondgezondheid in de klas.
Met behulp van lessen uit de leskist
leren de kinderen hun gebit goed te
verzorgen en leren ze ook waarom dit
zo belangrijk is.
Sint in het land
Zaterdag 17 november komt
Sinterklaas gezellig weer in het land.
Vanaf maandag 19 november gaan
we er ook op school over praten.
Het wordt weer een leuke periode. We
hebben er zin in!
Lieneke, Anne en Annet

Groep 4

Oktober zit er weer op, november
biedt ons – na het project over
Ribbeltje in oktober – al weer een leuk
project, ditmaal over de Spriet de Slak.
In beide groepen 4 hebben we
inmiddels op elk tafelgroepje een
bakje met slakken staan. De kinderen
gaan deze de aankomende tijd
verzorgen en door er goed naar te
kijken en proefjes te doen komen we
er dan nóg meer over te weten.
Daarnaast starten we deze maand
met een (bijna) schoolbreed
muziekproject, waar u via de kinderen
en de snelbinder ongetwijfeld nog
meer van gaat horen, we hebben er
zin in. Vanaf half november gaan we
ook toeleven naar de verjaardag van
onze goedheiligman; de TandemSinterklaasliedjes komen dan weer uit
de kast en er zullen ongetwijfeld ook
Sinterklaastekeningen en –
knutselwerkjes worden gemaakt. We
maken ons op voor een gezellige
maand die bol staat van de
activiteiten.
Tot slot een vraag aan iedereen om
toch vooral op tijd naar school te
komen. Elke dag zijn er wel kinderen
die pas na de tweede bel naar binnen
komen en dat is eigenlijk te laat. De
deuren gaan om 8:20 uur al open en
we hopen dat iedereen dan alvast de
klas in komt, dan is er tijd om een
praatje te maken, of even iets te doen,
voordat er met de les begonnen gaat
worden. Alle ouders willen we met
nadruk vragen om liefst vóór de
tweede bel weer de klas te verlaten.

Groep 5
Huiswerk
Vaak komen er vragen over wat de
kinderen thuis kunnen oefenen?
Voor de kinderen is het heel belangrijk
om de tafels vlot te kunnen
benoemen. De tafels 1 tot en met 10.
We zijn net begonnen met de

deelsommen en daar heb je natuurlijk
de tafelsommen weer bij nodig om
deze snel uit te rekenen. Wij zien dat er
al veel kinderen thuis oefenen met
Gynzy. Fijn ga zo door. Natuurlijk staan
er veel meer tafelspelletjes op internet.
Leuk om het af te wisselen.
Zonnetje van de week 5A.
Drie weken geleden zijn we gestart
met het zonnetje van de week. De
kinderen schrijven een complimentje
en plakken dit op het verzamelvel. Op
vrijdag bekijken we de complimentjes
en mag je het complimentenvel mee
naar huis. Ieder kind komt dit jaar een
keer aan de beurt om het zonnetje
van de week te zijn.
In de spotlights groep 5B
Wij zijn ook gestart om elkaar
complimenten te geven. Elke week
staat er één kind in de spotlights. Voor
het kind maakt de klas gezamenlijk vijf
complimenten die in de ster komen te
staan. De andere kinderen krijgen ook
de mogelijkheid om die leerling nog
persoonlijke complimenten te geven.
Deze hangen ze om de ster heen.
Ieder kind komt dit jaar een keer aan
de beurt.
Zwemmen met kleding
Aankomende maandag moeten de
kinderen met kleding aan zwemmen
voor een aantal survival-onderdelen.
De kinderen nemen dan extra kleding
en een plastic tas mee. Deze
onderdelen oefenen ze drie weken
achter elkaar. Dus drie weken extra
kleding mee! Wat ze aan moeten
staat op het briefje wat voor de
vakantie mee naar huis is gegaan. U
kunt het ook in de klas zien hangen.
Sinterklaas
Op woensdag 5 december brengt
Sinterklaas de Tandem een bezoek. In
groep 5 vieren we dit met surprises. De
kinderen trekken op dinsdag 13
november een lootje met de naam

van een ander kind. Iedereen koopt
een cadeautje, maakt een surprise en
bedenkt een leuk rijmpje(minimaal 8
regels) voor het kind dat op het lootje
staat. Op woensdag 5 december
neemt iedereen zijn ingepakte surprise
mee naar school. Wij hopen op een
leuke dag. Donderdag 6 december is
er voor de leerkrachten weer een
studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
Spreekbeurten:
5A
6 november ,Mika
13 november, Benthe
20 november ,Charif
27 november, Leah
5B
6 november, Sem
13 november, Alyssa
20 november, Valentino
27 november, Duncan
Boekbesprekingen:
5A
2 november Kris
9 november Isra
16 november Mathijs
23 november Raya
30 november Lisa
5B
2 november Mees
9 november AJ
16 november Jenna
23 november Naomi
30 november Leanne

Groep 6
Na een fijne herfstvakantie starten we
weer met frisse moed:
Spreekbeurten zijn er voor
Julia; 7/11,
Thijs: 14/11,
Koen; 21/11 en
Michiel; 28/11.
Boekbesprekingen voor
Jack; 8/11,
Fedde; 15/11,

Kyano; 22/11 en
Fleur; 29/11
Op 5 december vieren we de
verjaardag van Sinterklaas. Natuurlijk
gaan we de Sint weer een helpende
hand bieden: op dinsdag 13
november trekken we lootjes!
Op 6 december kunnen de kinderen
uitrusten: dan heeft het team een
studiedag.
Blijven jullie thuis goed oefenen met
spelling, tafelsommen en topo? En
natuurlijk lekker lezen!
Vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Yeah! Op maandag 5 november
starten de muzieklessen o.l.v. een
gecertificeerde muziekleerkracht. Het
muziekonderwijs op de Tandem krijgt
hiermee nog meer aandacht.
Volgende week starten we met het
project Romeinen. De kinderen gaan
een poster maken over een
zelfgekozen onderwerp en zullen deze
poster ook presenteren in de groep.
Op woensdag 14 november gaan we
lootjes trekken in groep 7. Daarbij zal
een duidelijke uitleg gegeven worden
over het Sinterklaasfeest en wat we
ervan verwachten. Deze uitleg staat
ook in de dan bijgaande brief. Het
feest zal plaatsvinden op woensdag 5
december.
Op dinsdag 27 november gaan we
naar de voorstelling "Falling dreams" in
het Fulcotheater. Voorafgaand aan
het bezoek zal er aandacht besteed
worden aan de inhoud en bezoek van
de voorstelling.

Op 6 december hebben de kinderen
vrij vanwege een studiedag binnen de
stichting.
Dan nogmaals de tip om op het
huiswerkbord te kijken voor de
geplande toetsen en andere
belangrijke zaken.
Kinderen kunnen, indien ze daar
behoefte aan hebben, thuis via Gynzy
Kids extra oefenen met rekenen en
spelling. De gebruikte methode is gelijk
aan die op school. De kinderen
hebben een strookje meegekregen
met daarop de gebruikersnaam en
inlogcode.
Tot slot het overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
6 nov: BB Rania;
13 nov: BB Mohamed;
20 november: BB Ruben;
8 nov: SB Tom;
15 nov: SB Emilie;
22 nov: SB Isobella
Vanwege de feestdagen vinden er
geen boekbesprekingen en
spreekbeurten plaats in de maand
december.

Groep 8
November belooft weer een drukke
maand te worden voor groep 8.
Maandag 5 november gaan we naar
het Fulco theater voor het project “Een
blik op film”.
Dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag
8 november maken we de reguliere
CITO-toetsen. Deze worden, anders
dan in voorgaande jaren, begin
november afgenomen. Dit is dus niet
de eind-CITO of de proef-CITO!
Dinsdag 27 november is de
zogenoemde gehandicaptenrace. Op

deze middag ontvangen we een
aantal gehandicapte stadsgenoten
die door middel van een spel en een
kringgesprek aandacht voor de
gehandicapte medemens vragen.

