SNELBINDER 09

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
Bestemming opbrengst Bazaar
Voor de vakantie heeft de tweede
Bazaar plaatsgevonden. Deze keer
wordt de opbrengst verdeeld onder
de groepen. Iedere leerkracht zal
samen met de leerlingen een doel
bepalen.
Vakantieplanning 2019/2020
Binnen de MR is het voorstel besproken
zoals door Stichting robijn is
aangedragen. Spoedig plaatsen wij
het overzicht op de website. Deze
worden nog aangevuld met een
aantal studiedagen.
Uitslag Veiligheidsmonitor
Ieder schooljaar zijn de scholen in
Nederland verplicht om een
onderzoek te laten uitvoeren naar de
veiligheidsbeleving en het
welbevinden van de leerlingen. Dit
jaar hebben de leerlingen de school
gewaardeerd met een 8,4. Dit
betekent dat zij de school als een
prettige leeromgeving ervaren.
Uitslag Centrale Eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben
conform de verwachting gescoord. Zij
mogen weer trots zijn op hun
behaalde resultaten. Wederom
hebben de leerlingen boven het
landelijk gemiddelde gepresteerd.
Herinnering Studiedag 29 mei
Op 29 mei scholen de collega’s zich
weer verder bij. De leerlingen zijn dan
vrij.
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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 mei is:
Van ruzie wordt niemand blij. Praat het
uit of haal hulp maar leg het bij!

Avond4daagse 2019

Ook dit jaar kunnen de kinderen van
de Tandem weer deelnemen aan de
Avondvierdaagse. Deze gaat dit jaar
plaatsvinden van 17 juni tot en met 20
juni! Inschrijving voor dit leuke
evenement vindt plaats op maandag
13 en dinsdag 14 mei.
Meer en gedetailleerde informatie is te
vinden in het speciale nieuwsbericht te
vinden op de website.

Schoolreis
Op 4 juli gaan we met de groepen A,
B, C en D naar speelboerderij de
Boterbloem in Amerongen. We
hebben er veel zin in. Denkt u eraan
om de benodigde envelop met 12,50
zo snel mogelijk in te leveren bij de
leerkracht van uw kind? Graag met
naam er op!
Verdere info over de schoolreis volgt
nog.

Groeten,
Peter en Rinke

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Kriebelbeestjes
Maandag 20 mei starten wij met het
thema Kriebelbeestjes. In dit thema
bekijken we allerlei kleine beestjes die
in de bosjes krioelen, onder de grond
kruipen of door de lucht vliegen.
Boeken en materialen die passen bij
dit thema zijn weer van harte welkom!
Graag met naam erop.
Boekenkring
In de klas wordt op het moment door
de kinderen van groep 2 een
boekbespreking gegeven. Dit gaat
hartstikke goed! De kinderen kunnen al
iets over het boek vertellen en laten
hun lievelingsplaatje zien. De andere
kinderen leren om vragen te stellen en
tips en complimenten te geven.
Schrijven
De kinderen van groep 2 zijn gestart
met de schrijflessen. Deze lessen
worden geïntroduceerd met een
verhaal en liedjes over een koning die
wil leren schrijven. De kinderen leren
hoe zij goed op hun stoel moeten
zitten, hoe zij hun potlood vast moeten
houden en ‘’schrijven’’ lussen, boogjes
en strepen. Dit is als voorbereiding op
het echte schrijven in groep 3.

Groep 3
Meivakantie weer voorbij
De meivakantie is alweer voorbij!
Hopelijk hebben jullie een leuke
vakantie gehad en hebben jullie
genoten van het weer. We zijn nu weer
een week van start en hebben er weer
veel zin in.
Annet weer op school
Zoals bij jullie bekend is Annet in januari
bevallen van Nola. Inmiddels heeft zij
van haar verlof genoten en komt zij
bijna weer terug op school. Op
maandag 20 mei zal zij weer voor de
groep staan, hier kijken wij uiteraard
naar uit. Gelukkig zal Juf Lieke ook
blijven, zij zal ondersteuning gaan
bieden aan beide groepen.
De tuin
Zoals te zien is begint de tuin kleur te
krijgen en komt alles mooi in bloei te
staan. Inmiddels is er ook door de
kinderen van groep 3 gezaaid. Er zijn
bietjes en worteltjes gezaaid, we kijken
ernaar uit dat ze meer gaan groeien
en we kunnen oogsten.
Leskist ‘anders is leuk’
We hebben voor de vakantie
verschillende lessen besteed aan het
thema ‘anders is leuk’. Het ging over
biodiversiteit waarin aandacht werd
besteed aan de verschillen van de

natuur. Vooral de buitenopdrachten
waren erg leuk.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt er weer
aan! Voor kinderen een leuke en
gezonde activiteit om aan mee te
doen. U heeft van ons al eerder
informatie hierover ontvangen, wij
willen u op deze manier er nog extra
aan herinneren om uw kind tijdig op te
geven. De avondvierdaagse vindt
plaats van maandag 17 juni t/m
donderdag 20 juni, inschrijven kan op
school op maandag 13 en dinsdag 14
mei van 8:15 tot 9:00 uur in de centrale
hal. Deelname kost €5,- per kind, dit is
inclusief prachtige medaille.
De koeien van boer Jan
Op maandag 27 mei gaan we met de
groepen 3 een bezoek brengen aan
boer Jan. Dit is een educatief uitje
waar de kinderen verschillende
opdrachten gaan uitvoeren. De
opdrachten zijn gericht op de beleving
van de boerderij en de dieren. U zult
hierover nog meer informatie
ontvangen en we zijn hiervoor nog op
zoek naar ouders die mee kunnen
rijden, hierover hoort u nog via de
leerkracht en/of groepsouders.
Belangrijk: Als uw kind in de auto
gebruik maakt van een stoelverhoger
dan moet deze op maandag 27 mei
wordt meegegeven aan uw kind
zodat uw kind hierop kan zitten in de
auto. Laat uw kind kleding aantrekken
die vies mag worden en laarzen in een
plastic zak meenemen. Deze dag gaat
de gymles niet door.
Studiedag
Woensdag 29 mei is het studiedag, de
kinderen zijn dan vrij. Aansluitend ook
de donderdag en vrijdag i.v.m.
Hemelvaart.

Groep 4

Na twee weken vakantie was het wel
fijn om elkaar allemaal weer te zien op
school. Er kwamen prachtige plantjes
terug voor in de schooltuin, maar
helaas is een aantal zaadjes niet
opgekomen. De plantjes die groot
genoeg zijn zetten we binnenkort
samen in onze vernieuwde schooltuin.
In het kader van de lessenserie
“muziek” hebben we deze week de
laatste les gekregen, Jacqueline
Dekker, docent piano, was donderdag
bij ons op bezoek. Kinderen die
interesse hebben in het spelen van
een muziekinstrument zijn zaterdag 11
mei van harte welkom op de open
dag van de muziekschool, van 14:00
tot 16:00 uur in de bovenzalen van het
Fulcotheater.
Er staat nog meer op het programma
deze maand:
Vrijdag 17 mei wordt de gymles
verzorgd door HCIJ in de vorm van
een hockeyclinic. We vragen de
kinderen die dag om sportschoenen
voor buiten aan te doen of mee te
nemen. Nog handigere is het om
gewoon in sportkleren op school te
komen die dag.
We zijn in de klas druk bezig met het
oefenen van de tafels van 2, 3, 4, 5 en
10. Elke week krijgen de kinderen een
tafeltoets, het is handig om de
betreffende tafels ook thuis nog even
goed te oefenen. Op het bord in de
klas kunt u lezen welke tafels aan de
beurt zijn.
Op 13 en 14 mei kunt u op school
tussen 08:20 en 9:00 uur de kinderen
inschrijven voor de Avondvierdaagse
(17-20 juni).
Wellicht heeft u uw agenda al
aangepast, maar mocht u het
vergeten zijn: het

schoolvoetbaltoernooi voor de
groepen 4 is verplaatst naar woensdag
12 juni.
Elke week wordt er een
boekpresentatie gehouden door één
of twee kinderen, houdt u in de gaten
wanneer uw zoon/dochter aan de
beurt is? De lijst met data hangt in de
klas

Groep 5
Na een heerlijke meivakantie zijn we
weer fris gestart. De kinderen hadden
elkaar weer veel te vertellen maar
daarna zijn we weer hard aan het
werk gegaan. Dit is alweer de laatste
periode voor de zomervakantie.
Hockeyclinic
Vrijdag 17 mei zijn de groepen 5 als
eerste aan de beurt voor een
hockeyclinic. Wij lopen direct om half
negen naar de Oever. De kinderen
mogen sportkleding en schoenen voor
buiten mee nemen.
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 ‘IJsselstein Groen’.
Deze week heeft U een brief van ons
gekregen omdat wij veel hulp nodig
hebben tijdens deze activiteiten. Voor
een activiteit is het nodig dat uw kind
‘veilig’ in het verkeer kan deelnemen.
Willen jullie daarom de komende
periode extra oefenen/bewust bezig
zijn met het fietsen en het verkeer?
Ook hebben we voor deze week
plastic afvalmateriaal nodig om mee
te knutselen. (Kwarkbekers/ doppen
/Yoghurtbekers enz.) Graag schoon
mee naar school nemen in de week
voor de projectweek.
Studiedag

Woensdag 29 mei zijn alle leerlingen
vrij, aansluitend ook de donderdag en
vrijdag i.v.m. Hemelvaart. Maandag 3
juni starten we weer na een kleine
vakantie.
Boekbespreking:
10 mei: Elijah, Duncan
24 mei: Sem
7 juni: Valentino
Spreekbeurt:
7 mei: Salim
14 mei: Lina, Charif
21 mei: Jermain, Iman
28 mei: Ryan

Groep 6
Na een lekkere vakantie gaan we een
gezellige maand tegemoet.
Eerst maar eens de spreekbeurten:
Op 15 mei is Noor en op 28 mei is
Nadir aan de beurt.
De boekbespreking van Sofie is op 16
mei en die van Valio op 6 juni.
Hebben jullie nog goed getraind met
fietsen? De projectweek "IJsselstein
groen" is van 11 t/m 14 juni. We gaan
dan een lekker stukkie op de pedalen!
Hopelijk zijn jullie ook allerlei plastic
afval zoals kleine flesjes, emmertjes van
de tomaten, champignonbakjes,
kwark/yoghurtbekers etc. aan het
sparen. Wel schoonmaken graag! We
hebben aardig wat ouderhulp nodig...
houden jullie de brief met een oproep
hiervoor in de gaten?
17 mei hebben we een hockeyclinic
en op 22 mei gaan de meisjes
schoolvoetballen. Op 15 mei gaan we
onder schooltijd een natuurproject
doen in de buurt van Schoonhoven;
oude kleding en laarzen/oude
schoenen vereist!

Voorafgaand aan het
hemelvaartweekend is er een
studiedag...extra lang weekend dus!
Wellicht ook handig om de mailtjes
van Katty over huiswerk, dictees en
cito's in de gaten te houden?
Met vriendelijke groet, Katty en Birgit

Groep 7
Wat een mooie start van de
meivakantie met hoge temperaturen
was het. We zijn vlak voor de vakantie
nog met de kinderen naar de
Kloosterspeeltuin geweest en daar
lagen zelfs paaseieren verstopt! Het
was een hele gezellige middag en een
mooie afsluiting van weer een periode
hard werken in groep 7. Hopelijk is
iedereen weer opgeladen en
uitgerust. We hebben veel leuke,
spannende en gezellige
vakantieverhalen langs horen komen
van de kinderen. De groepjes zijn
gewisseld en de laatste periode van
het schooljaar is alweer aangebroken.
Maar wat gaan we nog veel doen!
Op het moment dat we dit
opschrijven, hebben de kinderen net
hun fietscontrole gehad en is het
theoretisch verkeersexamen
afgenomen. Bijna alle kinderen
hebben de sticker OK ontvangen voor
op de fiets. Een paar kinderen weten
nu wat er nog te verbeteren valt aan
het veiliger maken van de fiets.
Belangrijk ook voor als we straks op
Werkweek gaan!
Op maandag 13 mei staat het
praktisch verkeersexamen gepland.
Altijd weer een spannend moment
voor de kinderen in groep 7 maar er is
al heel veel geoefend hebben we
gehoord.
Van 12 t/m 14 juni gaan we samen
met groep 8 op kamp naar Austerlitz.
Wij hebben stiekem al een kijkje

genomen op het kampterrein en we
zijn al druk bezig met alle
voorbereidingen. Wij hebben er in
ieder geval veel zin in! Verdere
informatie volgt z.s.m. maar nu alvast
een oproep aan alle ouders. We zijn
nog op zoek naar een aantal ouders
die met ons mee heen en/of terug
willen fietsen. Het belooft een
prachtige fietstocht met veel
gezelligheid. U kunt zich opgeven bij
de leerkracht.
Op de intekenlijst voor de activiteiten
staat een bezoek aan het museum
IJsselstein gepland op 16 mei. Zoals al
eerder in de mail vermeld, gaat dit
bezoek NIET door, omdat de kinderen
vorig jaar al in de kasteeltoren zijn
geweest.
Op 14 mei staat er een toets Naut
gepland. De kinderen hebben de
oefenbladen weer mee naar huis
gekregen.
Op vrijdag 17 mei krijgen de kinderen
een hockeyclinic. Ze komen deze dag
om 8.30 naar school. In de middag is
de clinic en deze eindigt om 14.00. De
kinderen mogen vanaf sportpark
IJsseloever zelfstandig naar huis maar
als u liever heeft dat uw kind mee
terug naar school loopt, laat het ons
even weten. De kinderen moeten
deze dag buitensportkleding
meenemen.
Op 20 mei starten wij met de
Entreetoetsen. De laatste Entreetoets is
op 28 mei gepland en iedere dag
worden 2 onderdelen afgenomen. De
antwoordbladen sturen wij op en
worden nagekeken door CITO. Voor
de zomervakantie krijgen we daar de
uitslag van binnen. U krijgt daar t.z.t
bericht over.

Groep 8

Dinsdag 7 mei is de vakantie
afgelopen en gaan we weer aan de
slag. De musical dit jaar heet
“Gewoon Super!” en deze week
starten we met de rolverdeling en de
liedjes. Woensdag 15 mei en
woensdag 22 mei doen respectievelijk
de jongens en meiden mee aan het
schoolvoetbaltoernooi. Vanaf 14.00
zijn we dan op sportpark Groenvliet.
Komt u ook aanmoedigen?!

