SNELBINDER 04

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 decembermaand
De Sint heeft met zijn Pieten De
Tandem bezocht. Dit jaar ook op een
meer moderne wijze. De Vlogpiet
heeft steeds zijn belevenissen gedeeld
via de schermen binnen de school. De
Sint en zijn Pieten waren blij dat ze ook
dit jaar De Tandem weer konden
bezoeken.
Kerst in zicht
Met een dag er tussen is de school
weer in kerstsferen gebracht. U treft in
deze Snelbinder en in een los mee
geven papieren uitnodiging
belangrijke informatie aan over de
laatste dagen van dit kalenderjaar op
school.
Ooievaar geland!
Op 3 december is juffrouw Bibi
bevallen van Floortje. Moeder, vader
en dochter maken het goed!
Ontmoeten
Op 20 december gedurende het
kerstdiner zal er een tent staan waarin
ouders samen kunnen komen. We
zorgen voor enige warmte en muziek.
We hopen dat u er bij bent. Zie voor
meer informatie het volgende
gedeelte.

Informatie KERSTFEEST
Op donderdag 20 december wordt
het kerstfeest op De Tandem gevierd.
Een officiële uitnodiging volgt nog via

07-12-18

de kinderen. We willen u alvast van
een aantal zaken op de hoogte
brengen. Vanaf 10 december hangen
er op de klasdeuren intekenlijsten voor
het kerstdiner. Ieder kind neemt iets
mee. In de midden- en bovenbouw
gaat dit in overleg met de
leerkrachten.
In de ochtend is er een circuit van 8:30
uur tot 12:00 uur. In iedere groep
vinden er leuke activiteiten plaats.
Natuurlijk hebben we deze ochtend
weer ouderhulp nodig. Hier heeft u
ook een mail over ontvangen. U kunt
zich tot woensdag 12 december als
hulpouder aanmelden. Wilt u dit doen
onder vermelding van uw eigen naam
en de naam(namen) en groep(en)
van uw kind(eren)? Mail:
juditheveraert@de-tandem.nl
In de middag zijn de kinderen vrij.
Om 17:30 uur gaan de deuren van de
school weer open en kunnen de
kinderen hun zelf meegebrachte eten
naar binnen brengen. Om 17:45 uur
start het kerstdiner in de eigen groep.
Kinderen moeten maandag 17
december zorgen voor een bord, een
beker en bestek in een plastic tas,
voorzien van naam.
Gedurende het kerstdiner van de
kinderen, zijn ouders welkom op het
plein. Een school met zo veel culturen,
laten we een wereldreis maken om
tijdens het kerstfeest ook elkaars
cultuur beter te leren kennen. Laten
we elkaar verrassen door een klein
gerechtje mee te nemen uit eigen

keuken. Dan zorgen wij voor de warme
drank.
Om 19:00 uur kunnen de kinderen in
de groepen opgehaald worden.
Voor het circuit zijn we nog op zoek
naar een aantal knutselmaterialen:
* Toiletrollen
* Glazen potjes (Olvarit, groentepotjes)
Inleveren kan in de groep van uw kind.
Wij hopen weer op een bijzonder
gezellig en sfeervol kerstfeest!
Alvast de beste wensen voor 2019 van
het Tandemteam

Oproep Avond4daagse!
Avond4daagse organisator gezocht!
Vanaf komend jaar zal de
Avond4daagsecommissie nog maar
door 1 persoon bemand worden.
Zonder de hulp van extra ouders in de
commissie wordt het lastig om ook de
komende jaren een toffe vierdaagse
op poten te zetten. Heb jij zin om het
team te komen versterken om er voor
de kinderen vier te gekke avonden
van te maken? Stuur dan even een email naar rinkegsxf@gmail.com.
Hopelijk tot snel bij de volgende
commissievergadering!
groeten Rinke en Ridwan

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 december is:
Praten op de juiste toon vinden wij hier
heel gewoon.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Kerst
Sinterklaas is inmiddels weer vertrokken
naar Spanje. Wij starten maandag 10
december met het werken over het
thema Kerst. Wij zijn al druk bezig met
het knutselen voor de Kerstbazaar van
woensdag 12 december. Komt u ook?
De bazaar start om 13.45 uur.
Kerstdiner
Op donderdag 20 december zijn de
kinderen om 12.00 uur uit in verband
met de kerstviering ‘s avonds. Meer
informatie over de kerstviering volgt
later.
Welkom
We hebben weer een aantal nieuwe
kinderen erbij gekregen op de
Tandem. Wij wensen Abel, Israe en
Imaani veel plezier in groep B!

Belangrijke data december
10 december: Start thema Kerst
20 december: De kinderen zijn om
12.00 uur uit.
20 december: Kerstviering ‘s avonds
22 dec t/m 6 jan: Kerstvakantie
Vrolijke kerstgroetjes,
Nicoline, Lisette , Minka en Fenneke

Groep 3
Sinterklaasfeest
Wat hebben we weer een leuk
Sinterklaasfeest gevierd! Het was erg
gezellig in de klassen!
Veilig Leren Lezen Software
We zijn momenteel in groep 4 druk
bezig met het leren van de
tweetekenklanken, deze vinden de
kinderen vaak erg lastig. Uiteraard is
oefening altijd goed. Dit kan door het
lezen van woordjes, boekjes lezen
maar natuurlijk ook door de kinderen
te laten oefenen via de
oefensoftware. Wij hopen dat u hier
ook in de kerstvakantie tijd voor heeft.
Kerstbazaar
Woensdag 12 december vindt de
jaarlijkse kerstbazaar weer plaats. Elke
klas maakt iets om te verkopen op de
kerstbazaar, ook in groep 3 zijn de
voorbereidingen al in volle gang! De
kerstbazaar is vanaf 13:45 uur, het zou
leuk zijn als u bij de kraampjes komt
kijken! J
Kerstviering
Op donderdag 20 december vieren
we ’s avonds vanaf 17:30 uur kerst met
elkaar. De kinderen hebben die dag
alleen ’s ochtends tot 12:00 uur les
zodat ze nog energie over hebben
voor het kerstfeest ’s avonds. Elke
leerling neemt iets mee voor het
kerstdiner, in de klas komt een lijst te

hangen met ideeën waar u de naam
van uw kind bij kunt zetten. Uiteraard
mogen de kinderen die avond
feestelijk verkleed naar school toe
komen! We hopen er met elkaar een
gezellig kerstdiner van te maken!
Geen gym op 21 december
Op 21 december willen we het jaar
leuk afsluiten door van de klas een
bioscoop te maken en met de
kinderen gezellig een film te kijken.
Hierdoor komt de gymles te vervallen.
Zwangerschapsverlof Annet
Inmiddels duurt het nog paar een
weekjes voordat Annet met
zwangerschapsverlof gaat. Zij zal tot
de kerstvakantie nog in groep 3 zijn en
daarna met verlof gaan. In de maand
januari zal Anne fulltime voor groep 3A
staan. Vanaf februari is er vervanging
voor Annet en werkt Anne weer op
woensdag, donderdag en vrijdag.
Kerstvakantie
De kerstvakantie staat alweer bijna
voor de deur! De kerstvakantie start op
vrijdag 21 december om 14:00 uur. De
kinderen hebben vrij t/m vrijdag 4
januari 2019. Wij wensen iedereen
alvast een hele fijne vakantie en een
gezellig oud & nieuw!

Groep 4
De afgelopen weken hebben we in de
groepen 4 van alles geleerd over
slakken. Huisjesslakken, naaktslakken,
waterslakken; hoe leven ze, bewegen
ze, groeien ze etc. Als het goed is
kunnen de kinderen daar nu van alles
over vertellen.
De slakken zijn inmiddels weer terug
naar buiten, want ze moesten plaats
maken voor de Sint! Er is volop
geknutseld, wat een leuke resultaten
allemaal. Bij de muziekles van Juf Floor
hebben we een dansje geleerd dat

we met veel plezier hebben laten zien
aan Sinterklaas.

08.30 – 09.15 uur en groep 5A van
09.15 – 10.00 uur.

Inmiddels staat de kerstboom gezellig
in de klas. Deze drukke tijden vragen af
en toe wat meer ouderhulp. Fijn dat
we op jullie kunnen rekenen! Bedankt
daarvoor.

Boekbespreking:
11 december AJ (5B)
11 januari Hanna (5A)
Spreekbeurt:
8 januari Esilya (5B)
8 januari Raya (5A)

De afgelopen tijd waren er in de
school weer een aantal kinderen met
hoofdluis. Wil iedereen extra alert
blijven, zodat we deze kriebelbeesten
snel weer buiten de deur hebben?
Wij wensen jullie allemaal alvast een
hele gezellige, fijne kerstvakantie en
een gezond nieuwjaar.
Femke, Gerard en Anneke

Groep 5
Sinterklaas
Sinterklaas is weer uit het land. Alle
kinderen hebben mooie surprises en
gedichten weten te maken. We
hebben er een leuk en gezellig feest
van gemaakt met zijn allen.
Kerst
Op woensdag 12 december vindt de
Tandem kerstbazaar plaats, waar de
kinderen van de Tandem op een
gezellige wijze proberen om spullen te
verkopen.
Schoolzwemmen
Voor het schoolzwemmen hebben alle
kinderen een tussentijdse beoordeling
gekregen. Om te mogen afzwemmen
is het belangrijk om de onderdelen
nog even extra te oefenen. Op
maandag 21 januari gaat het
afzwemmen plaatsvinden, alle ouders,
opa’s en oma’s zijn welkom om te
komen kijken. Het afzwemmen is van
elke groep gewoon op de vaste
zwemtijd. Voor groep 5B is het van

Groetjes, Miranda, Vera en Vienna

Groep 6
We zijn al druk aan het knutselen voor
de kerstmarkt die a.s. woensdag is. Er is
van alles te bekijken, te beluisteren en
te koop. Kinderen mogen als het
begint zelf rondlopen als ze geld bij
zich hebben of met hun ouders mee.
De andere kinderen blijven even in de
klas tot 14.00 uur. Op 20 december
vieren we kerst. De bijzonderheden
hierover hoort u nog. Op de 21e gaan
we nog iets heel leuks doen en dan is
er om 14.00 uur KERSTVAKANTIE!!! Die
duurt tot en met 6 januari.
Er zijn deze maand geen
boekbesprekingen of spreekbeurten
maar Fleur is op 9/1 (sb) en Layla op
10/1 (bb).
Op 9/1 is topotoets Drenthe maar ook
iets SUPERLEUKS ... We gaan samen
met groep 7 een bezoek brengen aan
het Rijksmuseum in Amsterdam. We
worden met de bus opgehaald en
weer teruggebracht en alles is onder
schooltijd!
Fijne feestdagen,
Katty en Birgit

Groep 7
De laatste weken van het kalenderjaar
zijn begonnen. Twee gezellige weken
waarin ook nog hard gewerkt gaat

worden. We proberen een aantal
blokken en projecten af te sluiten. Het
project Romeinen vordert gestaag,
maar zal waarschijnlijk nog een paar
weken na de kerstvakantie doorlopen.
Het Sinterklaasfeest was enorm gezellig
en zo hopen we ook van het kerstfeest
een gezellige dag te maken. De
kinderen hebben de uitnodiging
daarvoor, vandaag mee gekregen.
Op de laatste vrijdag voor de vakantie
gaan we schaatsen op de
kunstschaatsbaan die vandaag
geopend wordt. Als u daarvoor zelf
schaatsen voor uw kind zou kunnen
regelen, dan zou dat heel fijn zijn.
Onze definitieve bezoektijd is nog niet
bekend, maar het zal onder schooltijd
zijn.
Op woensdag 9 januari gaan we
samen met groep 6 op bezoek naar
het Rijksmuseum!
Tot slot wensen wij iedereen hele fijne
feestdagen en een vakantie om lekker
in uit te rusten.
De kinderen die na de vakantie alweer
aan het werk moeten zijn: Jed met
een boekbespreking op 8 januari en
Safouan met een spreekbeurt op 10
januari. Succes met voorbereiden.

Groep 8
Woensdag 12 december gaan we op
bezoek bij het Anna van Rijn. Dinsdag
11 en woensdag 13 december vinden
in de avond de adviesgesprekken
plaats. Ook wordt woensdag 12
december een speciale Kerst-bazaar
gehouden van 13.45 tot 15.00. De
bazaar wordt door groep 8
georganiseerd. U komt toch ook!
Donderdag 20 december zijn de
kinderen om 12 uur vrij.

Voor een goede oriëntatie op de
middelbare school is het verstandig
om in de gaten te houden wanneer
de opendagen/ informatieavonden of
proeflessen zijn. Voor sommige
proeflessen moet van tevoren worden
ingeschreven. Zie hiervoor het eerder
meegegeven informatieblad of de
websites van de betreffende scholen.
Dinsdag 8 januari gaan we op bezoek
bij het Cals IJsselstein.
Ingezonden mededeling

