SNELBINDER 05

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 beste wensen voor 2019!
Gelukkig is iedereen weer gezond op
school gestart. We wensen iedereen
een succesvol 2019 toe.
Herinnering groepen 3 t/m 7
Zoals bekend hebben wij dit schooljaar
een vakleerkracht muziek. In
samenwerking met Fulco
Muziekonderwijs zal er op 19 maart
een grote opvoering plaatsvinden in
het Fulcotheater. U heeft eerder een
uitgebreid ontvangen.
Bezoek Rijksmuseum
Afgelopen dinsdag hebben de
groepen 6&7 het Rijksmuseum
bezocht. De leerlingen hebben enorm
veel opgestoken en gaven aan het
erg leuk te hebben gevonden.
Wel/niet staken op 15 maart
Afgelopen week heeft de Algemene
Onderwijsbond opgeroepen om te
staken op 15 maart. De staking betreft
iedere onderwijssector. Niet iedere
vakbond schaart zich achter deze
oproep. Dit omdat de
onderhandelingen nog lopen. Onze
stichting beraadt zich nog. We
verwachten rond 25 januari een
uitspraak te doen over de deelname
aan deze staking. Mocht De Tandem
deelnemen dan zullen wij u op deze
datum informeren.
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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 januari is:
“Hulp vragen en geven is een heel
goed plan want daar leren we samen
van.”

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gelukkig nieuwjaar
Wat was het fijn om iedereen
afgelopen week weer te zien. We
hopen dat iedereen fijne feestdagen
heeft gehad en wensen iedereen een
gelukkig nieuwjaar!
Welkom
In januari zijn er weer een aantal
nieuwe kinderen op de Tandem van
start gegaan.
Wij wensen Patrick veel plezier in groep
A en Noraa in groep B.
Thema eten
De komende vier weken werken wij
over het thema eten. Tijdens dit thema
werken en praten wij over wat we wel
en niet lekker vinden om te eten. Wat
is gezond? En wat is ongezond? Eten
doen we namelijk elke dag. Het is
belangrijk om goed te eten; voor de
groei en de gezondheid. Door te
luisteren naar verhalen over eten leren
de kinderen weer nieuwe woorden.
Via een project van NME Buitenwijs
leren ze ook wat er nodig is voor het
bakken van pannenkoeken.
Daarnaast maken de kinderen kennis
met enkele planten en dieren die voor
ons voedsel zorgen.
Voor de thematafel mogen er weer
boeken of andere bijpassende
materialen worden meegenomen
naar school. Voor het winkeltje in de
klas mogen de kinderen verpakkingen
meenemen en voor in de bouwhoek
zijn we op zoek naar boterkuipjes.
Spelletjesochtend
Vrijdag 18 januari 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.
Mocht u het leuk vinden om bij de
spelletjesochtend te helpen dan kunt u
zich inschrijven bij de klassendeur van
uw (klein)kind. Alvast bedankt!
Circuit
Volgende week woensdag beginnen
we weer met het onderbouwcircuit.
De kinderen van de kleutergroepen,
groep 3 en groep 4 gaan tijdens het
circuit naar een andere groep en
doen daar leuke activiteiten met
elkaar.
Studiedag
Woensdag 6 februari is er een
studiedag voor de leerkrachten, de
kinderen zijn dan vrij.
Cito
In januari zijn altijd de toetsen gepland.
Ook in onze groepen zullen de oudste
kleuters de komende tijd getoetst
gaan worden. Mochten hier
bijzonderheden uit komen, wordt u op
de hoogte gesteld. Verder kunnen de
resultaten in februari tijdens de
rapportgesprekken besproken worden.
U wordt tijdig op de hoogte gesteld
van de inschrijving hiervoor.

Groep 3
Gelukkig nieuwjaar!
Er is weer een nieuw jaar begonnen en
wij wensen iedereen heel veel plezier,
gezondheid en geluk in 2019!
In groep 3 is er wel het één en ander
veranderd. Juf Annet is met
zwangerschapsverlof gegaan en de
maand januari werkt juf Anne daarom
fulltime. Vanaf februari komt juf Lieke
van Amerongen op maandag en op
dinsdag om juf Annet te vervangen.

Juf Lieneke heeft een andere baan en
werkt alleen op maandag nog op De
Tandem. We wensen haar veel succes
met haar nieuwe functie. Meester
Hans is deze week begonnen in groep
3B (dinsdag t/m vrijdag) en vindt het
nu al heel gezellig!
Meelopen naar gym
Help! Het meelooprooster van groep
3A is nog helemaal leeg! Wie kan op
een maandag of vrijdag meelopen
naar gym?
Drijven & Zinken
De komende weken gaan we aan de
gang met de leskist Drijven & Zinken
van Buitenwijs. In de kist zitten
technieklessen, waarbij de kinderen
eerst onderzoek doen naar welk
materiaal drijft en zinkt, dan naar
welke vorm het beste drijft, vervolgens
maken ze een ontwerp van een boot.
Een les later maken ze die boot ook
echt en bij de laatste les, de
botenparade, gaan we kijken welke
boten echt blijven drijven en of er
misschien ook boten zijn die knikkers
kunnen vervoeren. Spannend!
Circuit
Woensdag beginnen we ’s middags
weer met het circuit. In groep 1 t/m 4
zijn verschillende activiteiten te doen,
denk hierbij aan drama, techniek,
muziek, sport & spel, handvaardigheid.
We maken groepen waarbij kinderen
uit alle groepen door elkaar zitten. Zo
kunnen de jongere kinderen leren van
de oudere kinderen en leren de
oudere kinderen verantwoordelijkheid
te dragen voor jongere kinderen. Dit
hoort bij het Daltononderwijs. Elke
week gaat de samengestelde groep
een ander onderdeel van het circuit te
doen. We verwachten dat het weer
heel leuk, leerzaam en gezellig wordt.
Letterfeest
Het is bijna zover… Komende week
leren de kinderen de laatste ‘letter’,

namelijk de ei en dan is het feest, want
dan kunnen de kinderen alle woorden,
zinnen en verhalen lezen die ze maar
willen. Dat gaan we vieren! Hoe en
wanneer we dat gaan doen, hoort u
nog via een mail.
Rapporten
Op 8 februari krijgen de kinderen hun
eerste groep 3 rapport mee naar huis.
Hebt u het rapport van uw kind nog
thuis liggen, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk bij de leerkracht inleveren?
Niet vergeten: 6 februari is het
studiedag en hebben de kinderen dus
geen school!
Lieneke, Hans en Anne

Groep 4
Na twee weken vakantie zijn we weer
uitgerust aan het nieuwe jaar
begonnen. In januari zullen wij
meerdere toetsen afnemen in aanloop
naar het rapport. Gelukkig staan er
verder geen andere bijzondere
activiteiten op de agenda waardoor
we daar rustig de tijd voor kunnen
nemen.
Binnenkort zullen wij het met de
kinderen gaan hebben over
boekbesprekingen. Wat is dat? Hoe
doe je dat? Ook zullen we in een mail
naar ouders de nodige informatie
geven. Kinderen die direct enthousiast
zijn mogen het spits afbijten, gevolgd
door de andere kinderen. Aan het
eind van het jaar is dan iedereen een
keer aan de beurt geweest.
We merken dat steeds meer kinderen
speelgoed (squishy) van thuis
meenemen naar school. Het leidt de
kinderen best veel af. We hebben
daarom besloten dat we het
speelgoed niet meer in de klas willen

zien. Als de kinderen het wel
meenemen naar school dan moet het
in de gang in de tas blijven zitten. Het
beste is natuurlijk om het speelgoed
thuis te laten.

Spreekbeurten groep 5 A en B
15 januari: A.J. en Mathijs
22 januari: Naomie en Kris
29 januari: Adam en Isra
5 februari: Quinn en Elize

Groetjes Anneke, Gerard en Femke

Boekbesprekingen:
11 januari: Esilya en Ryan
18 januari: Jermain en Marin
25 januari: Cyrelle en Lilly
1 februari: Alyssa en Rayan

Groep 5
Allereerst iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar! Na een fijne
kerstvakantie zijn we weer goed
gestart.
Schoolzwemmen
Op maandag 7 en 14 januari is er een
gewone les. De kinderen zwemmen
met de afgesproken kleding aan. De
badjuf en badmeester gaan dan
bekijken welke kinderen er eventueel
af kunnen zwemmen. Ze geven de
kinderen die af mogen zwemmen een
briefje mee. Op deze manier wordt u
dus op de hoogte gebracht. Het
afzwemmen is op maandag 21 januari.
Groep 5B zwemt om half negen en
groep 5A om kwart over negen.
Kinderen die niet af kunnen zwemmen
krijgen wel gewoon les. U bent
natuurlijk allemaal van harte welkom
om te komen kijken! De laatste les is op
maandag 28 januari. Dat wordt nog
een hele gezellige laatste les.
Vanaf maandag 4 februari is er elke
maandag gymles. Denk aan de
gymspullen!
Woensdag 6 februari is er weer een
studiedag voor het team. De kinderen
zijn deze dag vrij.
In week 3 starten we met het maken
van de Cito toetsen van midden
groep 5.
Dit zijn toetsen voor rekenen, spelling
en begrijpend lezen.

Groep 6
Na een heerlijke vakantie was het dan
op 9 januari zo ver …Naar het
Rijksmuseum! Wat een fantastisch
uitstapje; in een luxueuze bus naar
Amsterdam, onze ogen uitgekeken
naar het prachtige gebouw van Het
Rijksmuseum en een geweldig
interessante rondleiding waarin we
van alles konden zien, proeven, ruiken
en voelen over de Gouden Eeuw!
Nu gaan we ons dan weer op het
schoolwerk storten…de cito's komen er
weer aan, het eerste rapport volgt in
februari, kortom ...werk aan de winkel!
Spreekbeurten
Tygo : 16/1,
Fedde: 23/1,
Sofie; 30/1
Amran op 5/2.
Boekbesprekingen
Julia:17/1,
Tasnim : 24/1,
Thijs : 31/1
Noor: 7/2
Op 6 februari is er weer een studiedag:
kinderen zijn vrij.
Hebben jullie vrij gepland om de
voorstelling op 19 maart te komen
bekijken?
Met vriendelijke groet,

Katty en Birgit

Groep 7
Wij wensen iedereen een heel
voorspoedig en leerzaam 2019! We
gaan er meteen weer vol tegenaan.
Het jaar begon al leuk en leerzaam
met ons bezoek aan het Rijksmuseum.
Een superleuke dag!
Op woensdag 16 januari krijgen we les
van een gastdocent, die ons alles
komt vertellen over uilen en
braakballen. We zullen de braakballen
ook gaan onderzoeken.
Op donderdag 17 januari wordt de
DMT weer afgenomen in groep 7. Een
week later volgen de andere Citotoetsen. Het reguliere programma zal
hierdoor een beetje worden
aangepast.
Vanaf woensdag 23 januari zal er op
school weer een aantal
opeenvolgende weken in circuitvorm
gewerkt worden met aandacht voor
verschillende artistieke en technische
vakken.
Donderdag 24 en 31 januari zal Judith
voor groep 7 staan. Liesbeth gaat die
dagen aan de slag met de muziekdag
van 19 maart en zal wel aanwezig zijn
op school.
Lisanne, onze stagiaire neemt bijna
afscheid van groep 7. Haar volgende
stage zal ze lopen bij juf Femke in
groep 4.
Op vrijdag 18 januari en 25 januari
zullen we tijdens de gymles een
korfbalclinic krijgen van een
gastdocent.
Op woensdag 6 februari hebben we
een studiedag. De kinderen zijn die
dag vrij.

Op vrijdag 8 februari wordt het eerste
rapport meegegeven. De gesprekken
zijn een weekje later. U ontvangt daar
nog een uitnodiging voor.
Tot slot een overzicht van de
boekbesprekingen en spreekbeurten:
BB Lucie: 15 januari,
SB Jamila: 17 januari,
BB Frank: 22 januari,
SB Luuk: 24 januari,
BB Duncan: 29 januari,
SB Stijn: 31 januari,
BB Valentijn: 5 februari,
SB Mohammed: 7 februari.
Succes!
Overige toetsdata zijn te vinden in de
agenda van uw kind en op het
huiswerkbord in de klas.

Groep 8
We wensen alle kinderen en ouders
uiteraard een gelukkig en gezond
2018.
De eerste maand van het jaar is direct
druk en spannend. Dinsdag 8 januari
zijn we op bezoek geweest bij het Cals
Nieuwegein. Vrijdag 25 januari
hebben we het circusproject op het
Oosterlicht College.
Veel middelbare scholen hebben in
januari opendagen of -avonden.
Vergeet deze niet te bezoeken! We
adviseren altijd om meerdere scholen
te bezoeken. Data van de opendagen
of -avonden zijn te vinden in de reeds
meegegeven informatie of via de
website van de middelbare scholen.
Sander

