SNELBINDER 08

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
Herinnering 6 mei
Op 6 mei vindt er een studiedag
plaats. De leerlingen zijn dan nog vrij.
Bazaar!
Jong ondernemen. Op 10 april vindt
weer de Bazaar plaats. U bent van
harte uitgenodigd. Ook aankomende
Bazaar werken wij o.a. samen met
Groenrijk Baars en Zucotto. We hopen
u te ontmoeten!
Start moestuinseizoen
Van zaaien tot en met opeten. De
leerlingen starten weer met het
inzaaien en opkweken. De tuingroep
kan altijd extra hulp gebruiken. Mocht
u uw steentje willen bijdragen, komt u
dan even langs. Alvast dank voor uw
hulp!
Parkeren
We hopen nog iedere dag dat de
bezoekers aan de Planetenbaan
inzien dat we met elkaar
verantwoordelijk zijn voor een veilige
omgeving. Dit lijken de meeste
bezoekers ook te begrijpen en
handelen hiernaar. We hebben de
gemeente verzocht om ons bij te
staan in onze uitdaging om de
omgeving zo veilig mogelijk te houden.
In de MR is dit ook een
gespreksonderwerp.
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MR
Op 15 april vergaderen wij weer. Wilt u
aanwezig zijn, legt u dan even contact
met de voorzitter: Alwin Ellenbroek

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 april is:
Samen werken en samen spelen =
samen leren en samen delen!

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Deze maand komen er weer een
aantal nieuwe kinderen wennen op de
Tandem.
Wij wensen Kaya, Dewi, Adam en Timo
veel plezier in groep D!
Thema Boerderij
Alle groepen zijn deze week
begonnen met een nieuw thema: De
boerderij.
De komende weken zullen de kinderen
van alles leren over wat er op de
boerderij gebeurt. Wat is er allemaal te
zien op een boerderij? Welke dieren
zijn er te vinden? Wat voor eten wordt
er gemaakt? Hoe wordt melk gemaakt
en hoe komt dit in de supermarkt?
Ook gaan alle groepen deze maand
een keer naar de kinderboerderij
IJsselstee in Nieuwegein. Hiervoor zijn
we nog dringend op zoek naar ouders
die het leuk vinden om mee te gaan.
Lijkt het u leuk, geef u dan op bij de
leerkracht.
De Bazaar
Volgende week woensdag 10 april is er
weer de Tandem Bazaar om 13.45 uur.
De kinderen worden om 13.45 door de
ouders opgehaald uit de klas. Dan is
de Bazaar geopend en kunnen er
knutselwerkjes van de kinderen
gekocht worden, spelletjes gedaan
etc.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april zijn de
Koningsspelen en gaan de kinderen
genieten van een echt
Koningsdagontbijt. Na het ontbijt gaan
de kinderen allerlei spellen doen in de
boomgaard en sluiten we de dag af
op het podium op het grote plein. U
bent van harte welkom om te komen
kijken naar ons optreden: de Pasapas

(dans van de Koningsspelen) o.l.v.
Dansja.
Vrijdag 19 april zijn alle kinderen vrij
want dan begint de meivakantie! De
kinderen zijn dan vrij t/m maandag 6
mei, dan is het studiedag. Vanaf
dinsdag 7 mei gaan de kinderen weer
naar school.

Groep 3
Afgelopen weken zijn we in groep 3
bezig geweest met het onderwerp
Techniek. We hebben
bouwtekeningen bestudeerd, boeken
gelezen over bijzondere bouwsels en
grote uitvindingen en een
techniekmiddag gehad. In groep 3A
heeft de vader van Gerben heeft een
presentatie gegeven over het maken
van insuline. Wist u dat ze daar de
poepbacterie voor gebruiken? Wij nu
wel! Het was superinteressant. Bedankt
voor deze leuke les!
2 april heeft groep 3A meegedaan
met de Nationale Buitenlesdag. We
hebben een spellingestafette gedaan
en een sommendictee. De juf noemt
een som, de kinderen rennen naar de
boom met het goede antwoord. De
kinderen vonden de buitenlessen leuk
en leerzaam. Een buitenles stimuleert
niet alleen beweging, maar de
combinatie van natuurlijk daglicht en
frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat
kinderen zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas! Dus aan het
einde van de dag hadden we ook
nog eens al ons werk af! Wat kunnen
die kinderen toch hard werken.
Komende week starten we met de
leskist “Anders is leuk”. De leskist hoort
bij natuuronderwijs en gaat erover dat
iedereen, maar ook planten en dieren
er anders uitziet. We gaan kijken naar
de verschillen en overeenkomsten van

mensen, dieren, planten en dingen. Er
zit ook een buitenles bij. Dat wordt
weer leuk en leerzaam!
Op woensdag 10 april is er weer een
Tandembazaar. Dit keer wordt de
opbrengst besteedt aan
buitenspeelgoed voor de groepen.
Zodat we nóg leuker kunnen buiten
spelen. Vanaf 13.45 uur kunt u uw kind
ophalen uit de klas om samen naar de
bazaar te gaan. De kinderen die niet
op worden gehaald, blijven gezellig in
de klas. Om 14.00 uur gaat de school
uit, de bazaar is tot 14.30 uur open! Het
is altijd heel gezellig. U komt toch ook?
Vrijdag 12 april starten we op school
met een ontbijt, waarna we lekker
gaan sporten tijdens de Koningsspelen.
De details hierover staan in de oranje
uitnodiging die u hebt gekregen.
Donderdag 18 april is de laatste
schooldag voor de meivakantie. De
kinderen kunnen dan welverdiend
genieten van twee weken vakantie.
Maandag 6 mei hebben de
leerkrachten een studiedag en zijn de
kinderen ook nog vrij. Ze worden op
dinsdag 7 mei weer op school
verwacht.
Lieneke, Hans, Lieke en Anne

Groep 4

10 april Bazaar, komen jullie allemaal
rondneuzen op de bazaar?
Op 12 april vinden de Koningsspelen
plaats. We beginnen met een gezellig
ontbijt in de klas. Daarna vertrekken
we naar sportpark de IJsseloever waar
we lekker gaan sporten. Nemen jullie
allemaal je sportschoenen voor binnen
en buiten mee!
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag.
De start van een welverdiende
meivakantie. Denk eraan dat op
maandag 6 mei de kinderen ook nog
vrij zijn in verband met een studiedag.

Groep 5
Muziek
De afgelopen weken hebben de
kinderen in groep 5 kennis gemaakt
met verschillende muziekinstrumenten.
Tot nu toe hebben we geoefend met
dwarsfluit, drum en gitaar. Op
woensdag 10 april gaan wij naar ‘het
instrumentencircuit’. Na de
meivakantie krijgen de kinderen ook
nog één les over de piano.
Bazaar
Op woensdag 10 april hebben we
weer een Bazaar op onze school.
Komen jullie ook langs?

Wat een kanjers van kinderen stonden
er op het podium tijdens de
voorstelling in het Fulco. Knap gedaan
allemaal.

Koningsspelen
Op 12 april vinden de Koningsspelen
plaats. We beginnen met een gezellig
ontbijt in de klas. Daarna vertrekken
we naar sportpark de IJsseloever waar
we lekker gaan sporten.

De afgelopen weken hebben de
kinderen in groep 4 kennis gemaakt
met verschillende muziekinstrumenten.
Tot nu toe hebben we geoefend met
dwarsfluit, drum en gitaar. Na de
meivakantie krijgen de kinderen nog 1
les over de piano.

Projectweek
Van 11 juni tot en met 14 juni hebben
wij projectweek. In deze week gaan
we samen met groep 6 activiteiten
doen in het thema ‘Groen IJsselstein’.
Binnenkort komt hier meer informatie
over maar wij willen jullie alvast vragen

om in jullie agenda te kijken of jullie in
deze week kunnen helpen bij
activiteiten. Voor een activiteit is het
nodig dat uw kind ‘veilig’ het verkeer
kan deelnemen. Willen jullie daarom
de komende periode extra
oefenen/bewust bezig zijn met het
fietsen en het verkeer?
Goede vrijdag, vakantie en studiedag
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag.
De start van een welverdiende
meivakantie. Denk eraan dat op
maandag 6 mei de kinderen ook nog
vrij zijn in verband met een studiedag.
Spreekbeurt
9 april: Daphne en Lilly
16 april: Ilse en Amina
Boekbespreking
5 april: Tessa en Elize
19 april; Stijn en Mika

Groep 6
We vallen maar meteen met de deur

in huis met enkele data:
10 april is er weer een bazaar. Jullie
komen toch ook om iets te kopen? De
kinderen mogen ook zelf rondlopen
(met hun zakgeld!).
Op 12 april zijn de Koningsspelen. We
hopen op mooi weer maar neem voor
alle zekerheid binnen- en
buitensportspullen mee!
De meivakantie begint al voor Pasen,
namelijk op vrijdag 19 april en duurt
TOT EN MET maandag 6 mei. Dit in
verband met een studiedag.
Vast een oproep: we hebben ons
ingeschreven voor een fantastisch leuk
natuurproject op woensdag 15 mei.
Het is even voorbij Lopik te doen en
daarom zoeken we 8 ouders die
zouden willen rijden en of een groepje
willen begeleiden. Het is de hele

ochtend Zin in? Geef het even aan
ons door!
In juni is er weer de projectweek.
Aangezien we een behoorlijk eind
gaan fietsen willen we vragen of jullie
vast met je kind in training willen gaan
en om samen ook eens te letten op de
verkeersregels. Een passende en
goede fiets is natuurlijk een vereiste!
Ook willen we vragen om vast plastic
afval te gaan sparen bijv. flesjes. De
week is van 11 tot en met 15 juni en
ook hier hebben we weer veel
ouderhulp nodig. Reserveer vast een
dag in jullie agenda!
Over ouderhulp gesproken: we willen
Marit van Sofie en Astrid van Michiel
nog even SUPER bedanken voor het
meehelpen fabriceren van die
prachtige uitdossing van de
voorstelling in het Fulco!
Spreekbeurten:
10 april: Daniël,
17 april: Haysam,
8 mei Valio
Boekbesprekingen:
11 april: Koen,
18 april: Tygo,
9 mei: Evy
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Compleet met 1 april grap en al is de
maand april goed van start gegaan.
Vraag de kinderen maar eens naar de
technisch leestoets!
Wat waren wij trots op onze groep 7
inbreng tijdens de muziekdag in het
Fulco theater. Heeft u ook zo genoten
van al dat talent? En het vele
danstalent in groep 7 bleek ook weer
tijdens de dansworkshop van
afgelopen dinsdag bij dansschool

Dansja. Het was de afsluitende les van
het project "Schoffels en Schoorstenen"
van Kunst Centraal.
Vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse
Koningsspelen. De kinderen gaan
zichzelf en elkaar op allerlei sportieve
gebieden uitdagen. Het wordt vast
weer een gezellige dag!
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag
en zijn we dus vrij. Daarna 2 weken
heerlijk vakantie vieren. Maandag 6
mei is het studiedag. We verwachten
de kinderen weer op dinsdag 7 juni.
Als het goed is, heeft u allemaal de
brief ontvangen via de groepsmail
waarin alles te lezen valt over het
Verkeersexamen 2019. Zoals ook in de
brief vermeld, zijn we op zoek naar zo'n
10 'postouders' maar dat kunnen ook
opa's, oma's of buren zijn. We hebben
tot nu toe 2 aanmeldingen. U kunt u
opgeven bij Judith of Chantal.
Op donderdag 16 mei brengen we
een bezoek aan het museum
IJsselstein. Dit project heet Stein aan
de IJssel. We zijn benieuwd naar alle
nieuwe dingen die we gaan leren.
Boekbespreking:
9 april Safouan
Spreekbeurt:
11 april Valentijn
9 mei Safouan

Groep 8
De maand april is een drukke en
spannende maand voor de kinderen
van groep 8. In de eerste week van
april krijgen de kinderen te horen
krijgen of ze aangenomen zijn op de
middelbare school van hun keuze. Is
dit niet het geval dan start de

vervolgprocedure. We hopen natuurlijk
dat dit niet nodig zal zijn.
Maandag 8 april gaan we naar het
Vrijheidsfestival. Woensdag 10 april is
de tweede bazaar van dit schooljaar.
U komt toch ook even kijken? Vrijdag
12 april zijn de koningsspelen. Dinsdag
16, woensdag 17 en donderdag 18
april is de CITO-eindtoets. Veel succes
allemaal!

