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Schoolleiding algemeen

SOEMO

Wat gebeurt er?
Door een anonieme donateur, een
samenwerking met diverse partijen en
organisaties lukt het ons om ons
schoolplein verder op te knappen.
Hoe het exact gaat worden blijft nog
even geheim. Het weer werkt tegen.
We hopen op 8 februari de grootste
stappen te hebben gezet.

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 februari is:

Wel/geen staking 15 maart
Begin januari hebben de
onderwijsbonden AOb en FNV
Onderwijs en Onderzoek hun leden
opgeroepen om in de week van 11
maart opnieuw in actie te komen.
Deze week willen ze afsluiten met een
algehele onderwijsstaking op 15 maart
2019.
Op dit moment wordt er in Den Haag
nog druk onderhandeld tussen de
bonden en de politiek. Of de
actieweek en de staking
daadwerkelijk door zullen gaan, is dus
helemaal niet zeker. Daarnaast is het
ook niet zeker of de leerkrachten van
onze school opnieuw gebruik zullen
maken van hun recht om te gaan
staken. Toch willen wij u voor de
zekerheid vragen om alvast voorzichtig
rekening te houden met de
mogelijkheid dat de school 15 maart
gesloten zou kunnen zijn. Wij houden u
de komende tijd zo goed mogelijk op
de hoogte van de ontwikkelingen en
zodra wij definitief weten of de school
op 15 maart open of dicht is, ontvangt
u van ons daarover bericht.

“Heb je pesten in de gaten? Dan is het
goed om er op school en thuis over te
praten.”
Herinnering; 6 februari zijn de
leerlingen vrij i.v.m. studiedag van
teamleden van De Tandem

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Welkom
In februari start er een vierde
kleutergroep. We ontvangen namelijk
een aantal nieuwe kinderen op de
Tandem. Zij komen in de kleutergroep
D bij Juf Hester en juf Sjanne. We heten
Daan, Faye, Djaivey, Imran, Jinan en
Manar van harte welkom bij ons op
school!
Oudergesprekken 12 en 14 februari
Vorige week heeft u een uitnodiging
gekregen voor de rapportgesprekken
op 12 en 14 februari. Denkt u er aan
het antwoordstrookje met de dag van
uw voorkeur in te leveren? Maandag 4
februari is de laatste mogelijkheid!
Op vrijdag 8 februari krijgt u de
definitieve datum en tijd van het
rapportgesprek te horen. De kinderen
van groep 2 krijgen op deze dag ook
hun rapport mee naar huis. De
kinderen uit groep 1 krijgen nog geen
rapport.
Circuit
De komende drie weken is er op de
woensdagmiddagen weer een
onderbouwcircuit! De kinderen van de
groepen 1 t/m 4 kunnen daarbij weer
meedoen aan allerlei creatieve,
technische of muzikale activiteiten.
Thema Kunst
Vanaf maandag 18 februari gaan wij
werken over het thema ‘Kunst’. In de
volgende snelbinder leest u meer
hierover.
Tandemfestival 22 februari
We starten in de ochtend met
optredens. Daarna zullen er allerlei
leuke activiteiten plaatsvinden in
circuitvorm. De kinderen mogen
verkleed komen en gaan in groepjes
het circuit rond met bovenbouw-

leerlingen. Het thema dit jaar is Muziek.
We hopen op een gezellige dag!

Groep 3
We hebben eindelijk weer een beetje
het idee dat het echt winter is. De
kinderen van groep 3 vinden de
sneeuw heel erg leuk. In de pauzes
wordt er lekker buiten gespeeld. Soms
als de eerste vlokken vallen geeft het
wel een gezellige onrust bij de
kinderen.
Vorige week hebben de groepen 3
het letterfeest gevierd. Alle kinderen
kregen een letterdiploma mee naar
huis en in de klas hebben wij dit
gevierd met kinderchampagne. Het
was reuze gezellig.
We zijn deze weken erg druk met de
voorbereidingen van de rapporten die
8 februari mee naar huis gaan. Voor
de kinderen betekent dit veel toetsen
voor de CITO en de wintersignalering
van Veilig Leren Lezen. De toetsen
worden deze week afgerond. Als het
goed is heeft u een brief ontvangen
waarop u een keuze kon aangeven
voor het dagdeel en de dag waarop
u naar het rapportgesprek gaat. Dit zal
zijn op dinsdag 12 februari en op
donderdag 14 februari. Heel veel
ouders hebben gelukkig al
gereageerd.
We zijn in de groepen 3 lekker aan het
zingen. In de maand maart treden wij
voor u op. We zijn druk bezig met het
instuderen van smartlappen. Op een
later tijdstip wordt u nader
geïnformeerd.
Voor wie het heeft gemist: juf Annet is
op haar verjaardag (20 januari)
bevallen van een prachtige dochter:
Nola. Wij wensen hen veel geluk met
zijn vieren.

Meester Hans werkt nu een paar
weken in groep 3b. Hij maakt nu even
van deze gelegenheid gebruik om iets
meer over zichzelf te vertellen.
‘Meester Hans is 58 jaren jong, hij is
getrouwd, heeft 5 kinderen en woont
in de buurt van de school. De meesten
zijn het huis inmiddels uit. Zijn grote
passie en hobby is darten. Hij gooit
wekelijks zijn pijltjes in wedstrijdverband
en is daarnaast druk als bestuurslid
jeugdzaken bij de Nederlandse Dart
Bond. Bij zijn vorige werkgever heeft
meester Hans gewerkt op een grote
Daltonschool in de gemeente Houten.
Daar heeft hij veel ervaringen
opgedaan in de middenbouw en het
Daltononderwijs. Tot nu toe heeft hij
het heel erg naar zijn zin op de
Tandem.’
Niet alleen groep 3b heeft een nieuw
gezicht in de groep. Op maandag
start juffrouw Lieke in groep 3a. Zij zal
tijdens het zwangerschapsverlof van juf
Annet op maandag en dinsdag voor
de groep staan. Ze heeft er erg veel
zin in. De gymles op maandag zal
voortaan door juffrouw Vienna van
groep 5 worden gegeven, omdat juf
Femke vanaf komende week naar
zwemles gaat met haar groep.
Het meelooprooster voor de gymles
begint al aardig gevuld te raken. Fijn!
Wilt u nog een leuk en leerzaam
spelletje doen thuis, speel dan eens
“Raad mijn getal”. U kent het vast nog
wel. U neemt een getal onder de
veertig (hoger mag natuurlijk ook) in
uw hoofd en uw kind mag raden welk
getal. U antwoordt alleen met meer en
minder, totdat het juiste getal is
geraden en dan is uw kind natuurlijk
aan de beurt.
Weet u het nog? Op 6 februari is het
studiedag. Alle leerkrachten krijgen les
over effectief leesonderwijs en alle

leerlingen zijn lekker vrij. Een mooi
moment om weer even lekker te lezen!
Op 22 februari is het Tandemfestival!
Alle kinderen mogen verkleed op
school komen en we gaan de hele
dag gezellige dingen doen. U hoort er
vast nog meer van!
En daarna gaan we lekker allemaal
genieten van een welverdiende
vakantie en zien we elkaar weer op
maandag 4 maart!
Lieneke, Hans, Lieke en Anne

Groep 4
De eerste maand van het jaar zit er
weer op.
We zijn met Taakwerk in beide
groepen 4 onlangs begonnen met een
driedagentaak. Dit houdt in dat alle
kinderen een aantal taken moeten
inplannen op hun planner. Elke dag
zijn er 2 tot 3 verplichte taakjes te
maken (rekenen-spelling-taal). Wie
klaar is gaat aan de gang met
keuzewerk. Leuk om te zien hoe ijverig
de kinderen hiermee aan de slag
gaan. Wie het plannen lastig vindt
krijgt wat extra hulp, taakjes zijn indien
mogelijk ook wel op eigen niveau en
wie minder snel is mag in overleg ook
wel eens een taakje inkorten, om
zodoende toch tijd te hebben voor
keuzewerk.
Aankomende maand begint het
zwemmen, elke maandag gaan we
lopend naar het zwembad. Fijn dat al
zoveel ouders hebben ingetekend om
mee te gaan, want zonder ouderhulp
mogen we niet gaan zwemmen. De
roosters hangen nog steeds op de
deur van het klaslokaal, kijk gerust
even of u één van de lege plekken
kunt invullen. Het is overigens best een

eind lopen, we willen u daarom
vragen de zwemspullen in een
rugzakje te doen, dat loopt een stuk
prettiger dan een met losse tas, waar
mee heen en weer gezwaaid kan
worden.
Sinds kort is ook het circuit weer
begonnen. We werken samen in
gemengde groepen met de groepen
1 t/m 3, de kinderen uit groep 4 zijn
daardoor nu de oudsten in de groep
en worden daarom ook wel eens
gevraagd om de wat jongere
kinderen te helpen; dat vinden de
meeste vierdegroepers heel leuk om te
doen. Elke week doen ze een andere
activiteit bij één van de juffen of
meesters van deze groepen: een
proefje doen, zingen, spelletjes doen,
knutselen en wat al niet meer…. een
gezellig uurtje creativiteit op de
woensdagmiddag.
Deze maand gaan we beginnen met
het oefenen voor de voorstelling op 19
maart (hou de middag vrij in uw
agenda!), u gaat er nog meer van
horen.
Tot slot nog een reminder: op 22
februari is het Tandemfestival, de
kinderen mogen dan verkleed op
school komen.

Groep 5
Schoolzwemmen is afgelopen
Op maandag 21 januari hebben de
kinderen hun zwemdiploma of
zwemcertificaat gehaald. We hebben
de zwemlessen afgelopen maandag
leuk afgesloten, met een les ‘vrij’
zwemmen. Vanaf 4 februari gaan we
op de maandag gymmen.
Studiedag

Op woensdag 6 februari is er weer een
studiedag voor het team. De kinderen
zijn deze dag vrij.
Muzieklessen
Wij hadden eerst op de maandag
muziekles, dit is verplaatst naar de
donderdag. Wij krijgen dan muziek van
juf Kim. Zij gaat ons helpen met de
voorbereidingen voor de voorstelling.
Staat bij jullie de voorstelling van 19
maart al in de agenda genoteerd?
Tandemfestival
Op vrijdag 22 februari staat het
Tandemfestival gepland. Dit jaar is het
thema ‘Muziek’. In beide groepen
kunnen de kinderen zich opgeven om
mee te doen voor de podiumparel.
Spreekbeurten groep 5 A en B
5 februari: Quinn en Elize
12 februari: Mees en Ryan
19 februari: Jenna en Hanna
Boekbesprekingen:
8 februari: Fien en Iman
15 februari: Daphne en Farrah
22 februari: Ilse en Amina

Groep 6
De resultaten van al dat toetsen en tal
van andere bevindingen bespreken
we in de rapportgesprekken op
dinsdag 12 of donderdag 14 februari.
Het rapport krijgen ze op vrijdag 8
februari.
Oja….6 februari is er een studiedag;
de kinderen zijn dan vrij. Maar weten
jullie nog dat het schoolwerk thuis
gewoon door kan gaan? Lekker
oefenen met Gynzy!!!
Spreekbeurten deze maand:
12/2: Amran
13/2: Rinske
20/2: Jazzley

Boekbesprekingen:
7/2: Noor
14/2: Michiel
21/2: Zara
Het Tandemfestival is op 22 februari.
Daarna hebben we fijn een weekje
vakantie!
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
De citotoetsen zitten erop. De scores
staan wederom vermeld in het
rapport; deze kunnen besproken
worden tijdens het rapportgesprek.
Dit jaar staat de Tandem
"toneelavond" in het teken van muziek.
Op 19 maart vindt de voorstelling
plaats. Onze groep heeft als
onderdeel "Musical". In de klas
oefenen we inmiddels dagelijks met
de liedjes. Tijdens het circuit voor de
bovenbouw wordt er meer verteld
over de geschiedenis van de muziek.
En wordt de voorstelling in de context
geplaatst.
Het project Romeinen zit erop. Wij zijn
trots op de resultaten van de kinderen!
De prachtige posters hangen nog
maar even in de klas, dus kom kijken
als jullie dat nog niet gedaan hebben!
Op woensdag 6 februari is er een
studiedag. De kinderen zijn deze dag
vrij.
Op vrijdag 8 februari krijgen de
kinderen hun rapport mee.
De voorronde voor de podiumparels
vindt plaats op donderdag 14 februari.
We hopen een goede act af te
kunnen vaardigen naar het
Tandemfestival! Het festival vindt

plaats op vrijdag 22 februari; hierover
wordt u nog afzonderlijk bericht.
Aansluitend begint de
voorjaarsvakantie en kunnen we even
bijkomen van alle drukte.
Nogmaals willen we alle
ouders/verzorgers wijzen op de data
die vermeld staan op het
huiswerkbord. Boekbesprekingen en
spreekbeurten staan in de agenda
van uw kind. Nog even de data op
een rijtje:
Dinsdag 5/2: BB Valentijn
Donderdag 7/2: SB Mohamed
Dinsdag 12/2: BB Suus
Donderdag 14/2: SB Rania
Dinsdag 19/2: BB Daphne
Donderdag 21/2: SB Maher
Dinsdag 5/3: BB Tom
Donderdag 7/3: SB Ruben
Succes allemaal!

Groep 8
In februari zijn de laatste open dagen
van de middelbare scholen in de
omgeving. Zorg dus dat je deze
bezoekt en een school van voorkeur
maar ook een tweede keuze hebt. 7
februari gaan we op bezoek bij het
Cals Nieuwegein en krijgen we onze
rapporten. Maandag 18 februari
hebben we een dodehoek-les met
een echte vrachtwagen! Vrijdag 22
februari viert de school het
Tandemfestival. De kinderen mogen
verkleed naar school komen.

