SNELBINDER 01

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
Het schooljaar is goed begonnen!
Afgelopen maandag zijn wij goed
gestart. Alle leerlingen hebben hun
vakantieverhalen gedeeld en ook al
zagen we enkele lichaamsdelen in het
gips kunnen we stellen dat de
zomervakantie goed voor iedereen
was. Same maken we er weer een
mooi schooljaar van
Informatieavond
Inmiddels bekend maar ter herinnering
noemen wij dat aankomende
woensdag de jaarlijkse
informatieavond plaatsvindt. In uw
mailbox en op de deuren trof u de
uitnodiging aan. Tot woensdag!
Vrije dagen en vakanties
14&15 oktober studiedagen=
leerlingen vrij
19 t/m 27 oktober= Herfstvakantie
21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
22 februari t/m 1 maart
Voorjaarsvakantie
2 maart: studiedag leerlingen vrij
10 april Goede Vrijdag
13 april 2e Paasdag
20 april t/m 5 mei: meivakantie
20 mei: Studiedag leerlingen vrij
10 juli: Studiedag leerlingen vrij
17 juli: Studiedag leerlingen vrij
De papieren jaarkalender
Nu wij de laatste informatie binnen
hebben kunnen we de jaarkalender

06-09-19

compleet maken. Eerdaags ontvangt
u weer de papieren versie.

MR
Zien wij u ook op 11 september?
Aankomende woensdag is de
informatieavond. Ook de MR zal
vertegenwoordigd zijn. Altijd al willen
weten wat de MR doet en wie er in
zitten? Bezoek dan onze stand in de
centrale hal. Hopelijk zien wij u dan!

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gestart
We hebben van de kinderen
begrepen dat zij een fijne
zomervakantie hebben gehad. De
een heeft lekker thuis met water
gespeeld en de ander was op
vakantie geweest. De eerste week op
school is ook goed verlopen. Naast
alle nieuwe kinderen, verwelkomen wij
ook juffrouw Trea in groep C, meester
Mark (stagiair) in groep A en juffrouw
Sharon (stagiaire) in groep B.
Thema
Maandag 16 september starten wij
met het thema Vakantie. Hierbij zullen
wij het hebben over de verschillende
soorten vakantie (skivakantie,
zonvakantie), hoe je op vakantie gaat
(auto, caravan, vliegtuig) en waar je
blijft slapen (tent, hotel, bungalow). De
kinderen mogen spullen meenemen
voor op de thematafel. Hierbij kunt u
denken aan een vakantiefoto of een
speelgoedcaravan.

Spelletjesochtend
Woensdag 18 september van 08.30 tot
09.15 uur is het weer
zover....spelletjesochtend! Tijdens deze
ochtend spelen de kinderen een
gezelschapsspel onder begeleiding
van (groot)ouders. Lijkt het u leuk om
een klein groepje te begeleiden? Dan
kunt u zich inschrijven bij de klasdeur
van uw (klein)kind.
Belangrijke data
Woensdag 11 september
informatieavond

meester Hans er op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op
woensdag staat juf Miranda voor de
klas. We maken er een gezellig en leuk
leerjaar van met elkaar.
Informatieavond
Op woensdag 11 september is de
algemene informatieavond van onze
school, om 19.00 in de klas en om 19.45
in de centrale hal. U krijgt dan per klas
inzicht in wat we dit schooljaar in
groep 3 allemaal gaan doen.
Oudergesprekken

Maandag 16 september start thema
Vakantie
In de week van 23 september zijn de
omgekeerde oudergesprekken
Woensdag 2 oktober start de
Kinderboekenweek

Groep 3
Welkom
Wat fijn om elkaar weer allemaal te
zien, we hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad!
Welkom in groep 3A van juf Anne en
juf Lieke en groep 3B van meester Hans
en juf Miranda. Inmiddels zijn we
alweer een week bezig en wat
hebben de kinderen al veel geleerd.
Zo hebben we de letters i en k geleerd
en met deze letters hebben we al
woorden bedacht en opgeschreven.
We leren deze letter direct als
schrijfletter te schrijven. Dat is nog best
moeilijk. Ook hebben we al gerekend
met de getallenlijn en vandaag
hebben we voor het eerst gegymd in
de grote sporthal.
In groep 3A is juf Lieke er op maandag
en dinsdag en juf Anne op woensdag,
donderdag en vrijdag. In groep 3B is

In de week van 23 t/m 27 september
vinden de omgekeerde
oudergesprekken plaats. U krijgt van
ons een vragenlijst, aan de hand van
deze vragenlijst vindt het gesprek
plaats. Denkt u eraan dat weer in te
leveren bij ons? Op het
inschrijfformulier op de deur kunt u zich
inschrijven voor het oudergesprek.
Kinderboekenweek
Reis mee!' Instappen en het avontuur
opzoeken, daarover gaat de
Kinderboekenweek 2019. Van een
rondje op de fiets door de buurt, tot
zeilen op een catamaran of een
ruimtereis door het heelal. De
Kinderboekenweek is van 2 t/m 13
oktober. Kinderen mogen dan hun
lievelingsboek meenemen naar
school, en eventueel spullen of
attributen passend bij het thema.
Mondgezondheid
Donderdag 12 september starten we
met een lessenserie over
Mondgezondheid. Deze serie komt uit
een leskist van Buitenwijs in
samenwerking met de GGD. Acht
lessen lang leren we van alles over ons
gebit, de tandarts, wat goed voor je
tanden is en wat niet en er hoort ook
een echte poetsles bij. De kinderen
krijgen een nieuwe tandenborstel

vanuit de leskist en dan gaan we
gezellig met de hele groep
tandenpoetsen!
Boer Jan
Donderdag 31 oktober gaat groep 3B
naar boer Jan en groep 3A gaat
vrijdag 1 november. Dat is elk jaar
weer een groot succes. Maar dan
hebben wij wel ouders nodig die die
dag willen rijden. Vandaar nu al een
oproep, dan kunt u er vast rekening
mee proberen te houden. U kunt zich
bij de leerkracht van de klas opgeven.
Gym
Gymmen In groep 3 gymmen de
kinderen twee keer in de week. Op
maandag in de IJsselhal en op vrijdag
in Sporthal de Oever. De groepen 3
gymmen samen. We lopen in
tweetallen in een rij naar de sporthal.
De kinderen geven elkaar een hand.
Het is dan handig om een goed
zittende rugzak te hebben met daarin
sportkleding en gymschoenen. Op
gymdagen is het ook fijn als de
kinderen makkelijke kleding en
schoenen aan hebben, die snel aan
en uit kunnen, zodat we de gym tijd
optimaal kunnen benutten. Bij de
klassen hangt een meelooplijst voor de
gymlessen. Het is de bedoeling dat er
elke les ook een ouder meegaat naar
gym. Dat is voor de veiligheid tijdens
het lopen en voor ondersteuning
tijdens de les. Kinderen vinden het ook
ontzettend leuk als één van de ouders
een keer meegaat. Als iedereen zich
een paar keer inschrijft komen we al
een heel eind.
Alvast bedankt!
Lieke, Anne, Miranda en Hans

Groep 4
De eerste week groep 4 zit erop! Na
het horen van alle vakantie verhalen

hebben we de kinderen veel verteld
over het reilen en zeilen in groep 4. We
zijn gestart met de voor de kinderen
nieuwe methodes voor spelling,
leeshuis en taal en we hebben bij
rekenen voor het eerst in een ruitjes
schriftje geschreven. Dat kostte best
even wat tijd en energie, maar de
kinderen hebben ontzettend hard
gewerkt en onwijs hun best gedaan.
Wij vonden het een gezellig begin van
het nieuwe schooljaar en zijn ervan
overtuigd dat we met deze groepen
een erg leuk schooljaar tegemoet
gaan.
Volgende week beginnen we met ons
eerste natuurproject; Spriet de slak. We
zullen gaan ontdekken waar slakken
leven, hoe ze bewegen, waar ze wel
en niet van houden, wie hun vijanden
zijn etc. Natuurlijk krijgen we die weken
ook echte slakken in de klas!
11 september houden wij een
informatieavond. Daar zullen we van
alles vertellen over hoe groep 4 werkt
en geven we tips voor thuis. We hopen
alle ouders te ontmoeten die avond.
Nicoline, Annet, Gerard en Anneke

Groep 5
Welkom
Wat fijn om elkaar allemaal weer te
zien, we hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad. De eerste
week zit erop. Kinderen en
leerkrachten leren elkaar kennen. De
regeltjes en afspraken van groep 5
worden nog eens extra besproken.
Buiten spelen met elkaar en voetballen
zijn weer snel opgepakt. We gaan er
een leuk en leerzaam jaar van maken.
Dit jaar zijn er een groep 5A Vienna en
5B Hester en Vera. Beide groepen
volgen hetzelfde programma, toch

kan het zijn dat we bepaalde thema's
op een ander tijdstip plaats vinden.
Dit is vaak om organisatorische reden.
We zorgen dat aan het einde van het
leerjaar 5 alle stof is aangeboden.

Na een zonnige vakantie zijn we er
keihard tegenaan gegaan… Af en toe
zien we zelfs rookwolkjes uit de oren
van kinderen komen! Wat een
informatie!!!

Zwemles
Maandag 9 september starten we met
de zwemlessen in groep 5. Groep A
zwemt om half 9 en groep B zwemt om
kwart over 9. Wij mogen niet alleen
met de kinderen naar het zwembad,
dus er moet een ouder mee. Als er
geen ouder is gaan we niet zwemmen.
Op de deur hangt een
meelooprooster. Hier staan de tijden
per groep op zodat u weet hoe laat
we vertrekken en wanneer we weer
op school terug zijn. We hopen dat u
allemaal een keer inschrijft zodat we
elke week lekker kunnen gaan
zwemmen.

Woensdag 11 september zijn de oren
van de ouders aan de beurt. Vanaf
19.00 uur kunnen we u heel wat te
vertellen over groep 6. U bent van
harte uitgenodigd.

Huiswerk
In groep 5 oefenen we de tafels in het
schriftje Eenmaal Andermaal. Ze
krijgen dit op vrijdag mee naar huis. De
vrijdag erna moet het weer op school
zijn. Mag natuurlijk ook eerder.

In de loop van de maand gaan we
van start met het plannen van
boekbesprekingen en spreekbeurten.
Elk kind noteert dit zelf in zijn/haar
agenda en de lijst met data hangt in
de klas. In elke nieuwe Snelbinder
zetten we ook wie die maand aan de
beurt is.

Als er een toets van wereldoriëntatie
(Naut, Meanderen Brandaan) is, dan
krijgen ze de samenvatting mee naar
huis. Fijn als u dan samen met uw kind
deze tekst bespreekt.

In de week van 23 t/m 27 september
zijn de ouder/kind gesprekken. Het is
de bedoeling dat u als ouder(s)
SAMEN met uw kind komt.
De kinderen krijgen een heleboel
spulletjes van school. Een agenda en
een etui moeten ze zelf aanschaffen.
Een liniaal van 15 cm is ook heel
handig, maar niet verplicht.

Groep 6A is nog op zoek naar 2
groepsouders…
Vriendelijke groeten,

Informatieavond
Woensdag 11 september is er een
informatieavond voor alle groepen. Zie
uitnodiging via de mail. Wij vertellen
dan wat we de kinderen dit jaar
aanbieden in groep 5. Wij hopen u
allen te ontmoeten op deze avond.
Bent u niet in de gelegenheid om te
komen, laat het ons even weten.
Vienna, Hester en Vera

Groep 6

Sander en Katty

Groep 7
Welkom
De eerste week in groep 7 is alweer
een feit. Kennismaken met de nieuwe
juffen en kennismaken met een nieuw
lokaal. Het is altijd even wennen na 6
weken vrij en soms ook wel even
spannend. Onze indruk is dat iedereen

wel weer aardig zijn draai heeft
gevonden.
In de eerste weken van een nieuw
schooljaar wordt er veel aandacht
besteed aan het elkaar (nog beter)
leren kennen en kennismaken met de
nieuwe leerkrachten. Via allerlei
verschillende werkvormen werken de
kinderen veel samen en krijgen de
kinderen de ruimte om elkaar te
spreken. Ook staan we stil bij vragen
als; Hoe willen we met elkaar werken
aan een fijne sfeer in de groep? Wat
willen we graag met elkaar bereiken
en wat willen we absoluut niet in onze
groep? Als u in de gelegenheid bent, is
het wellicht leuk om even op onze
klassenposter te kijken die we met
elkaar hebben gemaakt.
Informatieavond
Op woensdag 11 september is de
algemene informatieavond van onze
school, om 19.00 in de klas en om 19.45
in de centrale hal. In de klas zullen we
inzoomen op het leerjaar groep 7 en in
de centrale hal zullen verschillende
informatiestandjes te vinden zijn, krijgt
u de kans om met elkaar en de
leerkrachten in gesprek te gaan en
kunt u zich intekenen voor de
verschillende activiteiten.
Oudergesprekken
In de week van 23 t/m 27 september
vinden de omgekeerde
oudergesprekken plaats. U krijgt van
ons een vragenlijst, aan de hand van
deze vragenlijst vindt het gesprek
plaats. Denkt u eraan dat weer in te
leveren bij ons? Op het
inschrijfformulier op de deur kunt u zich
inschrijven voor het oudergesprek.
Kinderboekenweek
Reis mee!' Instappen en het avontuur
opzoeken, daarover gaat de
Kinderboekenweek 2019. Van een
rondje op de fiets door de buurt, tot
zeilen op een catamaran of een

ruimtereis door het heelal. De
Kinderboekenweek is van 2 t/m 13
oktober. In deze weken besteden we
in de klas extra tijd aan lezen,
gekoppeld aan het thema van de
Kinderboekenweek.
Gym
Op maandag gymmen de kinderen in
de IJsselhal van 13.10 tot 14.00 u.
Daarna mogen de kinderen vanaf de
sporthal direct naar huis of de BSO.
Voor de kinderen die op de fiets naar
school komen; zij lopen met de fiets
aan de hand naar de gymzaal. Mocht
u hier bezwaar tegen hebben dan
horen wij dat graag. Op vrijdag
gymmen we in Sporthal de Oever van
8.30 tot 9.20 u. Het is dus de bedoeling
dat uw kind dan om 8.25 bij de
gymzaal is. Na de les lopen de
kinderen ook weer (met fiets aan de
hand) naar school terug.
Danielle en Chantal

Groep 8

