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
De laatste reguliere Snelbinder
Hierbij ontvangt u de laatste reguliere
uitgave van De Snelbinder. Zoals u zult
lezen zijn wij nog vol aan het werk om
goed het schooljaar af te sluiten en
vooruit te kijken naar het nieuwe
schooljaar.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Modderdag
Woensdag 27 juni was het zover:
Modderdag! Wat hebben de kinderen
er van genoten. In de gymzaal
speelden wij dat wij een varkentje
waren die in de modder rolde, op het
plein lag een blotevoetenpad,
hebben we in de zandbak gespeeld
met de kraan aan en de watertafels
waren gevuld met aarde en water.
Waterfestijn
We hopen nog een keer op tropische
temperaturen zodat we het
waterfestijn kunnen inhalen.
Schoolreis
We hebben de dagen afgeteld
voordat het zover was, we gingen op
schoolreis! Voor sommige kinderen was
dit het eerste schoolreisje, wat het een
beetje spannend maakte. Maar
eenmaal aangekomen heeft iedereen
ervan genoten. Dank aan de papa’s
en mama’s die mee zijn geweest!
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Wenochtend
Volgende week woensdag staat er
een wenochtend in de planning van
09.00 uur tot 10.00 uur. Nieuwe kleuters
zijn hier ook voor uitgenodigd, zodat
de kinderen elkaar alvast kunnen leren
kennen. We heten ze van harte
welkom!
Rapport
Kinderen die langer dan een half jaar
op school zitten krijgen vrijdag 12 juli
een rapport mee naar huis. Dit
betekent dat de kinderen uit de
instroomgroep (groep d) geen rapport
krijgen.
Oproep schoonmaak
Het schooljaar is alweer bijna
afgelopen. Wat hebben we genoten
van jullie kinderen! En zij hebben weer
genoten van het spelen in ons lokaal
en met de materialen. Helaas niet
altijd met schone handen…U voelt het
waarschijnlijk al aankomen: het lokaal
en de materialen moeten weer
worden schoongemaakt! Dat lukt
natuurlijk niet zonder hulp!
Bij de lokalen komt een intekenlijst te
hangen, waarop je kunt aangeven
wanneer je komt helpen in de laatste
schoolweek. Het is de bedoeling dat
alle kasten, tafels, stoelen, de
vensterbank, enzovoorts even lekker
worden schoongemaakt. Hoe meer
mensen er komen helpen, hoe sneller
alles weer fris is voor het volgende
schooljaar.
Fijne vakantie

Donderdag 18 juli is de laatste
schooldag voor de kinderen. Zij
hebben vanaf 14.00 uur vakantie.
Wij wensen iedereen alvast een heel
fijne zomervakantie!
De kleuterjuffen

Groep 3
Als u deze snelbinder leest zijn er nog
maar twee weken te gaan tot de
zomervakantie. Dan hebben we zelfs
de schoolreis naar het Open
Luchtmuseum alweer achter de rug.

eventueel samen met jou hardop
lezen. Vooral als het lezen wat
moeizamer verloopt heeft je kind veel
steun aan iemand die hardop
meeleest. Daarbij houdt je kind echter
wel plezier in het lezen van boeken.
Vooral in de vakantie is het belangrijk
dat het lezen niet 6 weken lang stilligt.
Stimuleer het lezen van boeken ook in
de vakantie! Een lange rit naar de
vakantiebestemming is een uitstekend
moment om een boek te lezen. Maar
in de auto een boek lezen vindt niet
iedereen even prettig. Luisterboeken
kunnen natuurlijk ook.
Rekenen:

Lezen:
Op het moment zijn we bezig met de
afsluitende kern. In deze laatste kern
komen opa en Kim en de andere
personages van het
Puddingboomplein terug in het
verhaal ‘De verhalendief’. De
verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk
de nieuwe meester van groep 4 te zijn,
die in de bibliotheek boeken heeft
verzameld voor het nieuwe schooljaar.
Door dit verhaal en de activiteiten in
de kernafsluiting, ervaren de kinderen
dat boeken hun wereld verruimen en
dat ze door boeken ontdekkingen
kunnen doen. We stimuleren de
kinderen om na te denken over welke
boeken ze willen lezen in de
zomervakantie. Daarnaast staan we stil
bij andere activiteiten die met
vakantie te maken hebben, zoals sport
en spel, zomer en waterpret, en
speeltuin en pretpark.

Rapporten en oudergesprekken
Afgelopen weken zijn we druk geweest
met de afname van de Cito toetsen
en het invullen van de rapporten.
Vrijdag 12 juli krijgen de kinderen het
rapport mee naar huis. In de week
daarna, dus 11 t/m 18 juli is het
mogelijk om hierover in gesprek te
gaan met de leerkracht van uw kind.
Maar dat zal alleen in uitzonderlijke
gevallen en op uw verzoek
plaatsvinden.

Is jouw kind niet zo’n actieve lezer?
Stimuleer dan het lezen van boeken
door vaak samen met je kind te lezen.
Misschien vind je kind het moeilijk om
zelfstandig een boek te lezen? Lees
dan regelmatig een stukje van het
boek voor waarin je kind leest. Laat je
kind wel meelezen, bijwijzen,

Ouders bedankt!
We willen alle ouders die zich
afgelopen jaar hebben ingezet voor
de groepen 3 bedanken voor hun
betrokkenheid. De ouders die mee
hebben gelopen naar de gym, de
klassenouders, de ouders die mee zijn

geweest met de uitjes, de
schoonmaakouders en ouders die in
de klas hebben geholpen.
Fijne vakantie
Wij wensen jullie bij deze alvast een
hele fijne vakantie en tot het volgende
schooljaar.
Nog wat laatste data:
10 juli: gaan de kinderen wennen in
groep 4.
15 juli: kijken naar de musical van
groep 8.
19 juli: studiedag, de kinderen zijn dan
vrij.
Lieneke, Hans, Annet, Anne en Lieke

Groep 4
Nog twee laatste weekjes en het
schooljaar is voorbij! Wij hebben een
superleuk jaar gehad met alle leuke
kinderen van de beide groepen 4.
Superfijn dat we ook op zoveel ouders
konden rekenen als er hulp nodig was
en dat we zulke fijne groepsouders
hadden! Dank aan allen die ons
geholpen hebben!
Hopelijk mogen wij nog 1 keer een
beroep op jullie doen, namelijk voor
het schoonmaken van de klas. De
intekenlijsten hangen op de deur van
de klas.
Wij zouden het fijn vinden als alle
kinderen op dinsdag 16 juli een grote
plastictas mee kunnen nemen. Deze
mag aan de stoel gehangen worden.
Daar kunnen we dan alle spullen die
mee naar huis mogen in mee geven.
Het was niet voor iedereen helder
welke groep 4 naar welke groep 5
gaat. Daarom nog even voor de
duidelijkheid: groep 4A
(Anneke/Gerard) wordt groep 5A
(Vienna) en groep 4B (Femke) wordt

groep 5B (Vera/Hester). Op 10 juli
zullen de kinderen kennis maken met
hun nieuwe juffen op de
klassenruildag.
Wij wensen jullie nu alvast heel veel
plezier in jullie nieuwe groepen! Komen
jullie af en toe nog even buurten?
Maar eerst voor iedereen een
welverdiende zonnige vakantie!

Groep 5
Nog maar twee weken te gaan en
dan is het alweer vakantie. Het jaar is
snel gegaan. De kinderen hebben
hard gewerkt. We hebben een topjaar
met ze gehad.
Woensdag 10 juli is er de
klassenruildag. De kinderen gaan dan
naar groep 6, naar hun nieuwe
meester of juf.
Vrijdag 12 juli krijgen de kinderen hun
laatste rapport mee naar huis.
Maandag 15 juli mogen we ’s morgens
in de grote aula kijken naar de
eindmusical van groep 8. Dat belooft
weer heel leuk te worden. We gaan
deze ochtend niet naar de IJsselhal.
Dinsdagmiddag 16 juli beginnen we al
een beetje met opruimen. De kinderen
moeten deze dag een grote plastic- of
linnentas meenemen. Om kwart voor
twee zwaaien we groep 8 uit op de
traditionele manier.
Woensdag 17 juli gaan we
schoonmaken. We beginnen om 8.30
uur en hopen in een uurtje klaar te zijn.
U kunt zich aanmelden op het lijstje in
de klas of bij de leerkracht. Vele
handen maken licht werk.
Donderdag 18 juli is de laatste
schooldag. We maken er een
gezellige dag van.

Bedankt, kinderen en ouders van
groep 5, voor het leuke jaar! Wij
wensen iedereen een heerlijke
zomervakantie toe.
Vienna, Miranda en Vera

Groep 6
Alweer de laatste snelbinder van dit
schooljaar....
Even wat data op een rij:
Op 10 juli gaan we een kijkje nemen in
groep 7, dan is er klassenruildag.
Op 12 juli gaat het rapport mee naar
huis.
Op 15 juli gaan we in de ochtend naar
de musical van groep 8 kijken. De
volgende middag zwaaien we ze met
de hele school uit.
Op 17 juli is de allerlaatste lesdag van
Birgit. We gaan lekker ergens
buitenspelen. Zijn er dan wellicht
vrijwilligers die wat willen poetsen in de
klas?
Op 18 juli is de laatste schooldag. In
de middag gaan we op het
schoolplein zingen en dan begint die
heerlijke lange zonnige zomervakantie!
Hartelijk dank voor de fijne contacten
en alle geboden hulp het afgelopen
jaar!
Met vriendelijke groet,
Katty en Birgit

Groep 7
Wat is het jaar snel voorbij gegaan en
wat hebben we hard gewerkt en veel
gedaan het afgelopen jaar. De
uitslagen van de entreetoetsen zijn
bekend en de rapporten komen er
bijna aan. Maar laten we niet
vergeten dat we als groep ook een
geweldige werkweek hebben beleefd.

Het weer was ons (meestal) gunstig
gestemd en we hebben een paar
leuke en leerzame dagen gehad in
een schitterend nieuw kampgebouw
in Austerlitz. De fietsroute was al een
avontuur op zich en daar
aangekomen hebben we een mooi
programma gedraaid met van alles
wat. Bosspelen, teambuilding
activiteiten, een leerzame dag in het
Nationaal Militair Museum met als
afsluiter een echte bootkamp onder
leiding van militairen en niet te
vergeten de bonte avond met disco
als afsluiter. Wat hebben wij genoten
van uw kinderen en wat hebben we
veel kinderen zien genieten van en
met elkaar. We zijn trots op de groep
dat we er met elkaar zo'n succes van
hebben gemaakt.
Op woensdag 10 juli staat het
klassenruil uurtje op het programma.
Alle kinderen van groep 7 gaan dan
een uurtje kennismaken met hun
nieuwe juf en sfeerproeven in groep 8.
In de laatste weken van het schooljaar
staan er nog een paar toetsen
gepland. Dat zijn op 8 juli het
spellingdictee van Blok 8 en op 9 juli
de toets Meander van thema 5. Op
vrijdag 12 juli krijgen alle kinderen hun
rapport mee naar huis. En donderdag
18 juli is dan de laatste schooldag
aangebroken en kunnen de kinderen
gaan genieten van hun welverdiende
vakantie.
Wij wensen u en uw kinderen alvast
een mooie zomer toe en willen u ook
via deze weg bedanken voor het
vertrouwen wat u in ons heeft gehad
het afgelopen jaar.

Groep 8
We tellen af en 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 is dinsdagavond 9 juli,
informatie hierover volgt nog.
Woensdag 10 juli zijn de kinderen van
groep 8 vrij. De afscheidsavond vindt
maandag 15 juli plaats. Voorafgaand
aan de musical hebben we nog een
afscheidsdiner met alle juffen en
meesters van de Tandem. De planning
is als volgt
17.45 eten naar de klas brengen
18.00 afscheidsdiner
18.45 ontvangst gasten musical
19.00 start musical
20.30 afscheid
Dinsdag 16 juli is de laatste schooldag.
We starten dan om 10.00 uur, zodat de
kinderen nog even kunnen uitslapen
na de afscheidsavond. Tussen 13.45 en
14.00 uur worden de kinderen
“uitgezwaaid”.

