SNELBINDER 10

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
Projectweek en Schoolkamp
Alles is in kannen en kruiken. De
groepen 5&6 starten aankomende
dinsdag met de Projectweek. Er is een
mooi programma voorbereid waarin
diverse uitstapjes zijn opgenomen. Op
woensdag vertrekken onze groepen
7& 8 richting de kamplocatie om
vrijdagmiddag weer terug te keren.
Bijzondere ervaringen die onze
leerlingen lang bij blijven.
Vakantierooster
Op de website treft u de vakanties
aan die zijn overeengekomen binnen
onze stichting. Het gaat hier om
2019/2020. Aanvullend volgen nog
enkele studiedagen. Ook deze zullen
dan voor de zomervakantie worden
vermeld.
Moestuin
Zoals steeds meer zichtbaar wordt is
het zaai- en groeiseizoen gestart. Al
onze leerlingen zijn op eigen wijze
betrokken bij de moestuin. Er volgen
nog enkele ontwikkelingen, maar we
zijn goed op weg!
Richting het nieuwe schooljaar
We zijn druk bezig met de
voorbereidingen van schooljaar
2019/2020. Denk aan de begroting,
inzet collega’s, verdeling leerlingen,
bestelling van spullen en meubilair
etc.. We verwachten eind van de
maand alles te kunnen delen.
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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 juni/juli is:
In woord en gebaar tonen wij respect
voor elkaar.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Thema Kriebelbeestjes

Ons thema kriebelbeestjes is bijna
afgelopen. Wat hebben de kinderen
er van genoten en veel geleerd!
Beestjes tekenen, liedjes zingen en
versjes opzeggen, beestjes met cijfers
op hun rug in de goede volgorde
leggen, boekjes bekijken, met een
vergrootglas echte kriebelbeestjes
zoeken en nog veel meer.
Schoolreisgeld
Wij hebben van veel kinderen het
schoolreisgeld al binnen. Mocht u er
nog niet aan toegekomen zijn, zou u
het dan wel voor 17 juni in een
gesloten envelop bij uw leerkracht
willen inleveren? Alvast bedankt!
Spelletjesochtend woensdag 19 juni
Woensdag 19 juni is er weer een
spelletjesochtend! Hierbij begeleiden
ouders of grootouders een kleine
groepje kleuters bij het spelen van een
gezelschapsspel. Er zijn spelletjes op
school, maar mocht u zelf een leuk
spel hebben dan mag u dat ook
meenemen. De spelletjesochtend
duurt van 08.30 tot 09.15 uur. U kunt
zich inschrijven bij de klassendeur van
uw (klein)kind.

Groep 3
Wat vliegt de tijd. Het is alweer juni en
we beginnen nu echt aan de laatste
periode van het schooljaar. Dat
betekent niet dat we vanaf nu stil
zitten, we hebben nog een aantal
leuke en leerzame activiteiten voor de
boeg en ook op het gebied van
rekenen en lezen hebben we nog
genoeg nieuwe dingen te leren. Hier
volgt een overzicht:
Lezen
Op het moment zijn we bezig met kern
11, met als thema Kunst en
Verzamelen. We oefenen veel op E3niveau, zodat de kinderen straks klaar
zijn voor groep 4. Naast
tweelettergrepige woorden, gaan we

nu ook aan de slag met
drielettergrepige woorden. Begrijpend
lezen neemt ook een grote plaats in
het lesprogramma in, want als je niet
begrijpt wat je leest, kun je er eigenlijk
niks mee. Blijft u thuis ook veel lezen
met uw kind? U kunt daarvoor de
oefenbladen gebruiken die we aan
het begin van elke kern meegeven,
maar boekjes uit de bibliotheek met
E3-niveau of hoger zijn ook heel
geschikt. Als u uw kind echt wilt
helpen, is het ook goed om samen te
praten over het stukje dat gelezen is.
Wat staat daar nou eigenlijk? Wat
bedoelen ze daar mee? Veel
leesplezier!
Rekenen
Op het gebied van rekenen is
inmiddels de getallenlijn t/m 100
geïntroduceerd en tellen we druk
heen en weer met sprongen van 2, 5
en 10 en noemen we de buurgetallen
van een willekeurig getal. Misschien
leuk om thuis ook eens als spelletje met
elkaar te doen. Verder oefenen we
veel met optellen en aftrekken t/m 10,
zodat iedereen dat aan het einde van
het schooljaar echt uit zijn hoofd kan.
We leren nu ook hoe je kunt optellen
en aftrekken t/m 20 en we zijn druk
met rekenen met geld, klokkijken en
de kalender.
Schrijven
We kennen nu alle schrijfletters en ook
bijna alle verbindingen zijn geleerd. Nu
oefenen we veel, zodat het steeds
makkelijker en sneller gaat, maar
natuurlijk ook nóg mooier wordt!
Kunstproject Mijn weg naar school
Iedereen gaat langs een eigen route
naar school: lopend, op de fiets of met
de auto. Die route is meestal hetzelfde.
Ieder beleeft deze weg naar school op
zijn eigen manier: er zijn bijvoorbeeld
plekken bij waar je graag bent,
hoeken die een beetje donker en eng
zijn, en stukken waar je je altijd moet
haasten. In dit project kiezen de

leerlingen een plek uit die iets voor hen
betekent. Ze maken een foto van de
plek, bedenken er een verhaaltje over
en kiezen dan muziek die er goed bij
past. Dan komt er een muziekdocent
in de klas. Hij praat met de leerlingen
over hun verhalen en muziek. Samen
met de muziekdocent bezoeken de
leerlingen een van de plekken, waar
livemuziek gespeeld zal worden. Wilt u
samen met uw kind een plek uitkiezen
op weg van huis naar school die
bijzonder is voor uw kind en daar een
foto van maken? De foto kan gemaild
worden naar de groepsleerkrachten.
We hebben de foto zo snel mogelijk
nodig, het liefst vóór 11 juni, maar we
snappen dat dat kort dag is. De
muziekdocent komt 18 juni.
Kookles n.a.v. De koeien van boer Jan
Wat was het uitje naar de boer
ontzettend leuk en leerzaam! Ouders
die dit hebben mogelijk gemaakt, heel
erg bedankt! Het uitje heeft nog een
leuk staartje, want van de gemeente
IJsselstein krijgen de groepen die
deelnemen aan deze excursie een
kookles cadeau. Deze vindt plaats op
25 juni, gewoon op school.
Schoolreis
Zoals u in de mail hebt kunnen lezen,
gaan we donderdag 4 juli op
schoolreis naar het Openluchtmuseum
in Arnhem. De kinderen worden om
8.30 uur op school verwacht. De bus
vertrekt rond 8.45 uur. We verwachten
rond 16.00 uur weer op school te zijn.
Meer informatie kunt u in de reeds
ontvangen mail lezen.
Rapporten
Over een paar weken gaan wij ons
weer over de rapporten buigen.
Mocht u het rapport nog niet hebben
ingeleverd, wilt u dit dan nog doen?
Zonnige dagen

Wellicht ten overvloede: denkt u eraan
uw kind op zonnige dagen voor
schooltijd in te smeren?
Lieneke, Hans, Annet, Lieke en Anne

Groep 4
De komende weken hebben we een
paar lessen rondom het thema 'mijn
weg naar school'. Hoe ziet jouw weg
naar school eruit? Zijn er mooie
plekken, enge paadjes, bijzondere
hoekjes, of fijne veldjes? We laten onze
eigen route zien en kiezen muziek die
erbij past. Op 18 juni komt er een
muziekdocent in de klas om de
lessenserie af te sluiten.
Op 11 juni loopt Megan een dagje
mee met Anneke in groep 4A. Zij zal
volgend jaar beginnen aan de PABO
en komt alvast een dagje snuffelen.
12 juni is er schoolvoetbal voor de
groepen 4! Er hebben zich aardig wat
kinderen aangemeld uit onze
groepen. Leuk! Deze kinderen mogen
deze dag iets eerder opgehaald
worden, om op tijd bij de eerste
wedstrijd te kunnen zijn; starttijd 14.15.
We wensen jullie een gezellige,
sportieve middag! Let op; de kinderen
vallen deze middag onder de
verantwoording van hun ouders.
Kinderen die niet meevoetballen zijn
natuurlijk van harte welkom op
sportpark Groenvliet om aan te komen
moedigen!
Voor wie op zaterdag 15 juni zin heeft
in een superleuke, gratis, actieve en
leerzame dag een tip: het Cals
College organiseert van 11.00 tot 15.00
de dag van de techniek! Echt de
moeite waard om een kijkje te gaan
nemen.
Verder gaan we nog even flink
oefenen op de spellingregels: molen,

muisje, specht, lachen en eend blijken
af en toe nog best lastig.
Voor rekenen zijn we aan het oefenen
met de tafels van 2,3,4,5,10 en de tafel
van 6, oefenen we met
verhaaltjessommen en blijven we open aftrekken tot 100 herhalen.

Groep 5
Projectweek groepen 5 en 6
Wij kijken uit naar de projectweek die
voor de groepen 5 en 6 gaat starten
op dinsdag 11 juni en gaat duren tot
en met vrijdag 14 juni. Dit jaar is het
thema ‘IJsselstein Groen’. De kinderen
hebben informatie mee naar huis
gekregen over deze week. Jullie als
ouders zijn uitgenodigd om op vrijdag
14 juni om 13.45 uur te komen kijken
naar de afsluiting van de projectweek.
Als er verder nog vragen zijn, kom
gerust langs bij de juffen.
Project Robin Hood
Het houdt nog niet op met de leuke
activiteiten in groep 5. Wij gaan ook
nog naar het IJsselsteinse Bos waar we
het project ‘Robin Hood’ gaan volgen.
Voor groep 5A is dit op dinsdag 18 juni
en voor groep 5B op vrijdag 21 juni.
Voor dit project is het fijn als de
kinderen oude kleren aan doen!
Rapporten
Graag ontvangen wij de rapporten
weer terug, zodat wij de cijfers van de
laatste periode weer kunnen
bijwerken.
Invaller voor groep 5A
Op 19, 20 en 21 juni zullen Vera en
Miranda afwezig zijn. Op deze dagen
zal er een invaller voor de groep staan.
Groetjes,
Miranda, Vera en Vienna

Groep 6
Tussen alle vrije dagen wordt er ook
nog wat gedaan hoor, in groep 6.
Eerst is er natuurlijk van dinsdag 11 t/m
vrijdag 14 juni de projectwerk:
IJsselstein Groen. Op woensdag 12
juni is er schoolvoetbal voor de
jongens. Dan is er een tamelijk
‘normale’ week. Er is dan
avondvierdaagse. De week daarna
gaan we los: vanaf 24 juni t/m 2 juli zijn
er Cito’s gepland. Op 4 juli is er
schoolreis.
Spreekbeurten:
17 juni Tasnim,
19 juni Layla,
26 juni Kyano
3 juli Ibrahiem.
Boekbesprekingen:
20 juni is Jazzley,
21 juni Dean
27 juni is Joey.
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
De afgelopen periode is er heel hard
gewerkt in groep 7. De entreetoetsen
zijn afgenomen en dat koste wel de
nodige zweetdruppels en vermoeide
gezichten. Maar de kinderen hebben
zich er goed doorheen gewerkt en na
gedane arbeid is daar de beloning!
De spanning stijgt nu echt in de klas
want de werkweek staat bijna voor de
deur. De liedjes voor de disco zijn
doorgegeven, de stukjes voor de
bonte avond worden geoefend, het
weer ziet er goed uit. Kortom, we
kunnen niet wachten om op de fiets te
springen. We vertrekken op woensdag

12 juni om 9.00 u. richting het mooie
Austerlitz en verblijven in een gloedje
nieuw kampgebouw midden in het
bos. Het programma is rond en het
beloofd een paar mooie, gezellige en
leerzame dagen te worden. Vrijdag 14
juni verwachten we rond 16.30 weer
op de fiets aan te komen bij school.
Na de werkweek breken de laatste
weken school aan voordat de
zomervakantie echt gaat beginnen.
De kinderen hebben voor deze laatste
periode hun persoonlijke leerdoelen
opgesteld. Vraagt u er maar eens
naar. Ze weten allemaal erg goed te
verwoorden waar hun kwaliteiten en
uitdagingen liggen. Mooi om te zien
en te lezen. We gaan samen met de
kinderen bekijken hoe er aan de
leerdoelen gewerkt kan worden.
De komende periode staan de
volgende toetsen op het programma:
11 juni Spellingdictee blok 7
19 juni Topografie Noord Europa
28 juni toets Brandaan

Groep 8
De laatste loodjes breken aan voor
groep 8. De maand juni staat met
name in het teken van de werkweek
en (het oefenen voor) de musical.
Woensdag 12 juni gaan we op kamp.
Voor die tijd moet iedereen het
deelnemersformulier hebben
ingeleverd. Vrijdag 14 juni komen we
in de middag weer terug.
We oefenen nu elke dag voor de
musical, wellicht dat er wat spullen
thuis gevraagd zullen worden. We
gaan er iets moois van maken.
Het klassenfeest vindt dinsdagavond 9
juli plaats. Woensdag 10 juli zijn de
kinderen dan vrij. De afscheidsavond
met de musical vindt maandag 15 juli

plaats, dinsdag 16 juli zwaaien we de
kinderen uit. Op een later moment
ontvangt u hierover nog extra
informatie

