SNELBINDER 07

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
Moestuin in opbouw
Een grote groep van vrijwilligers heeft
afgelopen week scholing gevolgd en
er zijn voorbereidingen getroffen voor
het nieuwe seizoen. We zijn nog steeds
bezig met de verdere vormgeving van
de moestuin. We hopen weer op een
leerzaam seizoen voor onze leerlingen!
Lerarentekort is nu!
Zoals in een vroeg stadium
aangekondigd merken we inmiddels
dat het lerarentekort een rol gaat
spelen indien wij een vervanger
zoeken voor afwezige leerkrachten. Als
school proberen we alles op alles te
zetten om zaken zo goed mogelijk te
laten verlopen. Indien door overmacht
zaken toch anders lopen rekenen we
op uw begrip. Alvast dank!
Wel/niet staken
Staken is een individueel recht.
Deelname aan een officiële staking
kan niet worden opgelegd en ook niet
worden tegengewerkt. Een middel
waar een ieder zijn/haar afwegingen
in maakt.
Bij de voorgaande stakingen waren
alle vakbonden unaniem en
betrokken. Deze keer is dit niet het
geval. Bijvoorbeeld CNVo of de AVS
hebben aangegeven op dit moment
niet deel te willen nemen. Ook de PORaad toont zich terughoudend.
Goed om te weten is dat onze
stichting, als enige in de omgeving,
wel de stakers doorbetaalt. We
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ondersteunen het streven naar een
betere cao en een aantrekkelijker
beroep. Goed onderwijs is een
belangrijke bouwsteen voor een
goede toekomst. Hier kan niemand
tegen zijn.
Tandem app
Vanaf nu heeft De Tandem een eigen
app voor op uw smartphone. Via deze
app kunnen wij nog gemakkelijker en
efficiënter met u communiceren.
De app is getest door ouders en
collega’s. Er zijn enkele verbeteringen
doorgevoerd en nog steeds wordt er
doorontwikkeld.
Downloaden en inloggen
U kunt de app downloaden in de
AppStore van Apple als u een IPhone
heeft en in de Playstore van Google
als u een Android-toestel heeft. U vindt
hem door te zoeken op Tandem of op
daltonschool De Tandem. Zodra u
door de school als gebruiker
bent toegevoegd, krijgt u een e-mail
met inloggegevens en instructies, en
kunt u inloggen.
Wanneer kunt u de app gaan
gebruiken?
Zodra u de inloggegevens voor de
app heeft ontvangen, kunt u hem
gebruiken. Ouders en verzorgers
ontvangen de inloggegevens op het
e-mailadres dat in de administratie
van De Tandem bekend is. Zonder
correct e-mailadres kunnen wij u de
gegevens niet toesturen. Heeft u niets
ontvangen en andere ouders wel?
Neem dan even contact op met de

leerkracht van uw kind. Misschien
hebben wij niet het juiste
e-mailadres in onze administratie
staan.
Geen smartphone? Geen probleem!
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u
de app gebruiken op uw computer of
laptop. Op de website www.detandem.nl staat een link naar de app.
Als u die aanklikt en uw inloggegevens
intypt, ziet u de app op uw scherm
verschijnen.

MR
15 april MR vergadering
Altijd al willen weten wat er wordt
besproken en welke rol de MR heeft
binnen De Tandem? Op 15 april om
20.00 uur vindt de volgende
vergadering plaats op De Tandem.
Aanmelden als toehoorder kan via de
voorzitter: Alwin Ellenbroek.

OPROEP Avond4daagse!
Avond4daagse mede-organisators
gezocht!!
Beste ouders,
Gelukkig (maar ook helaas) heeft de
Avond4daagse-commissie tot op
heden één reactie mogen ontvangen
voor het mede organiseren van de
Avondvierdaagse.
In onze ogen kan het team nog wel
groter om zo continuïteit voor de
toekomst te borgen. Hierbij nogmaals
een dringende oproep voor extra
versterking van ons team!
We gaan ervan uit dat er meer
enthousiaste ouders aansluiten. Je
mailtje mag in dat geval naar
rinkegsxf@gmail.com. Hopelijk tot snel!
Groeten van de Avond4daagsecommissie

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Welkom
Deze maand komen er weer een
aantal nieuwe kinderen wennen op de
Tandem.
Wij wensen Letizia, Romy en Nasteeha
veel plezier in groep D!
Thema Kunst
De groepen A, B en C werken op dit
moment over het thema Kunst. Tijdens
dit thema werken en praten wij over
wat kunst is en waar je kunst kunt
bekijken. We hebben al kennis
gemaakt met beroemde schilders als
Vincent van Gogh, Piet Mondriaan,
Karel Appel. In elke groep is een
museum met door de kinderen
zelfgemaakte voorwerpen. Ook liggen
er bijzondere voorwerpen in die we
rond de school hebben gevonden.
Deze week hebben we een kijkdoos
gekregen, deze doos hoort bij het
project Stukjes en Beetjes van Kunst
Centraal. Tijdens dit project leren we
kijken naar kunst en mogen de
kinderen ook zelf een kunstwerkje
maken.
Thema Alles groeit
Op dit moment werkt groep D over het
thema alles groeit. Hierbij leren de
kinderen wat er in het voorjaar
allemaal gaat groeien. Daarnaast
leren de kinderen wat plantjes nodig
hebben om te groeien en gaan de
kinderen ook plantjes zaaien.
Thema Boerderij
Vanaf maandag 1 april werken de
groepen A, B, C en D over het thema
Op de boerderij. Meer informatie over
dit thema ontvangt u in de volgende
snelbinder.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april doen wij weer mee
aan de Koningsspelen. Dit is een

gezellige dag die in het teken staat
van sport en spel. Om deze dag tot
een succes te maken, zijn wij weer op
zoek naar veel hulpouders. De
kleutergroepen en de groepen 3
beleven deze dag in de boomgaard.
We hebben voor de onderbouw hulp
nodig van 8.30 uur tot 12.00 uur.
Wanneer u in de gelegenheid bent om
te helpen, dan kunt u zich aanmelden
via de mail. Wilt u hierbij ook uw naam,
de naam van uw kind en de groep
vermelden? U kunt uw mail sturen naar
juf Hester (groep D)
hesterbutterhoff@de-tandem.nl.
We kijken uit naar een sportieve en
gezellige dag

Groep 3
Nieuws van juffrouw Anne
Juffrouw Anne draagt zorg voor haar
moeder die ernstig ziek is. Dit is acuut
en onverwacht. Juffrouw Anne heeft
hier haar volle aandacht voor nodig.
Juffrouw Anne mist haar leerlingen. We
zijn aan het werk om juffrouw Anne zo
goed als mogelijk te vervangen. We
hopen snel duidelijkheid te hebben.
We wensen juffrouw Anne en haar
naasten veel kracht toe. Ook rekenen
we op uw begrip voor eventuele
onduidelijkheden. Mochten er vragen
of opmerkingen zijn dan kunt u terecht
bij de directie. Voor de dagelijkse
zaken in de klas kunt u terecht bij
juffrouw Lieke.

Groep 4
De komende weken staan volop in het
teken van muziek en toneel. Met z'n
allen leven we toe naar een
bijzondere middag in het Fulcotheater.
We hebben er ontzettend veel zin in.
Ondertussen zijn we ook begonnen

met een lessencyclus van Kunst
Centraal. Tijdens 4 lessen komen er
muzikanten in de klas die ons kennis
laten maken met gitaar, piano, fluit en
drums. En dan hebben we ook nog
een dansclinic tijdens de gymles van
vrijdag 22 maart (groep 4A) en vrijdag
5 april (groep 4B). Al met al hebben
we dus enorm muzikale, vrolijke weken
voor de boeg!
Voor de vakantie hebben we met alle
ouders gesproken naar aanleiding het
rapport. Een paar onderwerpen
kwamen geregeld aan de orde.
Allereerst hopen we dat iedereen de
weg naar de bibliotheek de komende
periode blijft of gaat vinden! De vele,
verschillende boeken daar, werken
enorm motiverend. Ook hebben we
het met veel ouders gehad over het
belang van voorlezen. Voor kinderen
van groep 4 blijft dit, naast een fijn rust
moment, ook een heel leerzame
activiteit. Onder andere voor de
woordenschat en het herkennen van
opbouw en structuren in verhalen. Fijn
om te horen dat veel ouders gebruik
maken van de mail met informatie
over spelling. Thuis af en toe extra
oefenen is, zolang de kinderen dit met
plezier doen, een fijne ondersteuning
voor het werk op school. Verder
kregen wij de vraag om door te geven
welke tafels we op dit moment
oefenen, om daar thuis aandacht aan
te geven. Dus bij deze: we gaan
beginnen met de tafel van 4!
Daarnaast gaan we de reeds
geleerde tafels herhalen. Het gaat
daarbij om de tafels van 2,3,5 en 10.
Femke, Gerard en Anneke

Groep 5
Na een heerlijke zonnige
voorjaarsvakantie zijn we weer
uitgerust gestart in groep 5. De
kinderen zitten allemaal weer in een

nieuw groepje en we hopen dat ze
daar weer een fijne leer-werkplek
hebben. We werken deze periode aan
onze weektaak. De meeste kinderen
beginnen het plannen door te krijgen.
Zodat hun werk ook af is en er soms
nog tijd over is voor het keuzewerk.
We horen van veel kinderen dat ze
thuis spelling oefenen met Gynzy. Ze
hebben hier zelf een eigen
wachtwoord voor gekregen. Fijn,
hierdoor hopen we dat de kinderen de
spellingsregels beter kunnen
onthouden. Als uw kind geen
wachtwoord heeft kom dan even
langs.
Instrumentencircuit.
Vrijdag 8 maart begint het
instrumentencircuit. De eerstkomende
vier weken krijgen de kinderen in de
klas informatie over een
muziekinstrument. De piano, de gitaar,
het slagwerk en de dwarsfluit.
Dit instrumentencircuit sluiten we af
met een voorstelling op woensdag 10
april van het Fanfareorkest Exelcior.
Toneelopvoering op 19 maart
Groep 5 A en B verzorgen ook een
deel van deze voorstelling. We zijn al
hard aan het oefenen en de kinderen
doen erg hun best. We hopen u allen
te ontmoeten in het Fulco theater.

Voor groep A zwemmen: Iman, Kris,
Leah en Ryan.
Voor groep B zwemmen: Ilse, Leanne,
Fien en Alyssa
De wedstrijd begint om 16.30 uur en
eindigt rond 18.45 uur. U bent van
harte uitgenodigd om aan te komen
moedigen in zwembad De Hooghe
Waerd.
Spreekbeurten:
5 maart Elijah en Tessa
12 maart Farrah en Leanne
19 maart Lisa en Stijn
26 maart Iman en Cyrelle
2 april Marin en Jermain
Boekbesprekingen:
8 maart Maryam en Salim
15 maart Charif en Adam
22 maart Benthe en Quinn
29 maart Leah en Lina
5 april Elize en Tessa

Groep 6
We zijn al ietsjes opgewonden want
het is bijna zover....we gaan MET DE
MUZIEK MEE !!
Dinsdag 19 maart om half drie is het
zover: vergeet de kaartjes niet!

U krijgt nog speciaal een uitnodiging
van deze uitvoering. De kleding is door
de kinderen, met wat hulp van ouders,
zelf gemaakt. De kinderen mogen zelf
nog een tasje met een kort broekje en
hemdje meenemen. Liefst in de
kleuren wit, zwart of bruin (mag
sportkleding zijn). Als dit niet lukt, laat
het dan even weten, dan kunnen we
misschien iets regelen.

Spreekbeurten:
13 maart: Joey
27 maart: Shifa
3 april: Jack

Schoolzwemwedstrijden
De schoolzwemwedstrijd voor de
groepen 5 is dit jaar op 13 april.

Op 20 maart starten we met een
kunstproject. Daar hebben we
folders/foto's van auto's voor nodig.

Boekbesprekingen:
14 maart: Daniël
21 maart: Madelief
28 maart: Amran
4 april: Rinske

Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Na een heerlijke, bijna zomerse, week
vakantie, zijn we weer met volle kracht
vooruitgegaan. De voorstelling die op
19 maart gaat plaatsvinden in het
Fulco theater, komt nu wel erg dichtbij
en daarom zijn we bijna dagelijks aan
het oefenen. En we kunnen u
verklappen....het wordt echt heel leuk!
Zoals eerder aan u bericht via de mail,
doet groep 7 mee aan de landelijke
stakingsdag op vrijdag 15 maart en zijn
alle kinderen die dag vrij.
Volgende week gaan we starten met
een nieuw project 'Schoffels &
Schoorstenen'. Achtergrond:
Wat is er in het dagelijks leven
veranderd door de industrialisatie?
Welke invloed heeft die gehad op mijn
eigen omgeving en op de kunsten, en
dan met name de danskunst?
De leerlingen ervaren zelf hoe het
dagelijks leven van de mens door de
industrialisatie vanaf 1850 is veranderd.
Abstracte begrippen die bij deze
periode horen – sneller werken, ritme,
herhaling, saaier/eentoniger werk
(denk aan machines, lopende band) –
worden onder leiding van een
dansdocent in beweging voelbaar
gemaakt. Daarnaast herkennen de
kinderen industrieel erfgoed in de
eigen omgeving en oefenen ze de
volgende vaardigheden: inleven in
een andere tijdsperiode (tweede helft
19e eeuw), conclusies trekken uit
primaire historische bronnen,
onderzoekend leren en
kaartvaardigheden.
We gaan daarom op donderdag 14
maart op bezoek bij meubelfabriek
Schilte en op dinsdag 26 maart bij
dansschool Dansja.

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:
Boekbespreking:
12-3 Lara
19-3 Taha
26-3 Emilie
2-4 Isobella
Spreekbeurt:
14-3 Jed
21-3 Lucie
28-3 Frank
4-4 Duncan
Toets Meander: 12 maart

Groep 8
De voorjaarsvakantie is weer
afgelopen en er wordt weer hard
gewerkt in groep 8! Denk er nog even
aan dat het toestemmingsformulier
uiterlijk 6 maart bij de leerkracht moet
zijn ingeleverd. In dit formulier staat
aangegeven wat de school en
opleiding van de eerste voorkeur is.
Dinsdag 19 maart verzorgen de
groepen 3 tot en met 7 optredens in
het Fulco theater. Woensdag 27 maart
krijgen we bezoek in het kader van de
week van het geld.

