SNELBINDER 02

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
Staking 6 november
Op 27 september heeft de Algemene
Onderwijsbond een sector brede
staking aangekondigd. Het lijkt er op
dat alle vakbonden zich hierbij aan
hebben gesloten. De voorgaande
keer was dit niet het geval. Deelname
aan een staking is een individueel
recht. Op het moment wordt
geïnventariseerd hoe groot de
deelname vanuit De Tandem zal zijn.
We raden alvast aan om rekening te
houden met de mogelijkheid dat De
Tandem op deze dag is gesloten. Het
definitieve bericht zal voor 15 oktober
worden afgegeven.
Mobiele telefoons
Op De Tandem hanteren wij het beleid
dat leerlingen hun mobiele telefoon uit
hebben staan en in hun tas of jas
bewaren. We raden het meenemen
van telefoons sterk af. We raden wel
sterk aan om het telefoongebruik
samen met uw kind te bespreken.
De moestuin
In de klassen wordt druk gekookt,
gebakken en gegeten. De oogst van
onze moestuin is ook dit jaar groot. Dit
met dank aan onze moestuinouders.
We zoeken nog een handige ouder
die het tuinhuisje kan afmaken. Het
betreft het vastzetten van het bitumen,
beitsen van de deuren en het
vastzetten van de nok. Alvast dank
voor uw reactie!

04-10-19

MR
Stokje overdragen
Na 6 jaar penningmeester te zijn
geweest voor De Tandem draagt
Jeroen Keuning het stokje over aan
Renee de Munck. Het waren leuke en
soms ook spannende jaren waarin er
veel gebeurd is, maar waar we ons
gelukkig mogen prijzen met de altijd
goede verstandhouding tussen ouders,
leerkrachten en directie, juist ook in de
MR en ook op het gebied van
financiën. Jeroen sluit daarmee een
leuke periode af nu zijn jongste
dochter in groep 8 zit en de officiële
verbintenis met De Tandem gaat
eindigen in juli. In Renee hebben we
een goede en enthousiaste nieuwe
penningmeester gevonden, die
ongetwijfeld weer met een frisse blik
voor vernieuwing binnen de MR kan
zorgen. Renee is de vader van Suze uit
groep 4B en Jelte die nog even moet
wachten om te beginnen op de
Tandem.
Herinnering Thema avond MR
Op 16 oktober vindt de thema avond
plaats. Eerder heeft u hierover
informatie ontvangen. Wij hopen u te
ontmoeten! Vragen? mr@detandem.nl

SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMO-

methode. 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 oktober is:
Het is fijn dat we allemaal anders
mogen zijn

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Kinderboekenweek
Deze week zijn we van start gegaan
met het thema van de
Kinderboekenweek. Het thema is: Reis
mee! We gaan op reis met verhalen
waarbij voertuigen centraal staan.
Om het leesplezier nog meer te
bevorderen lijkt het ons erg leuk als er
ouders, verzorgers, opa's of oma's
komen voorlezen. Heeft u op dinsdag
8 oktober en/of woensdag 9 oktober
tussen 08.30 en 08.50 uur tijd, komt u
dan een klein groepje kinderen
voorlezen? U kunt zich inschrijven bij de
klasdeur van uw (klein)kind.
Thema

Net voor de herfstvakantie, starten we
met het thema ‘Een heel jaar rond’.
De nadruk ligt hierbij op de seizoenen.
Voor de thematafel mogen er weer
boeken of andere bijpassende
materialen worden meegenomen
naar school.
Studiedag
Maandag 14 en dinsdag 15 oktober
staan er twee studiedagen gepland
voor de leerkrachten, de kinderen zijn
dan vrij.
Welkom
In oktober start Zayn op de Tandem.
Wij wensen hem veel plezier in groep
B!
Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober

Groep 3
Zelfstandigheid in groep 3
Inmiddels zitten de leerlingen alweer
vier weken in groep 3, wat hebben ze
in die tijd al veel geleerd! Maar bij
groep 3 hoort ook een bepaalde mate
van zelfstandigheid die van leerlingen
gevraagd wordt: zoals zelf spullen
kunnen pakken, zelf het eten en
drinken in de bakken doen en ook zelf
je veters kunnen strikken. Veters strikken
is iets wat sommige leerlingen nog wel
lastig vinden. Er zijn leerlingen die dit al
wel kunnen en anderen graag willen
helpen, maar wij stimuleren leerlingen
om zelf hun veters te strikken zodat
uiteindelijk iedereen dit kan. Het zou
fijn zijn als u ook thuis met uw kind het
veters strikken wil oefenen.
Gymtas
Alle leerlingen (en ouders) denken er
goed aan om de gymtas mee te
nemen wanneer er gegymd wordt. Dit
vinden wij als leerkrachten erg fijn!

Wanneer we naar de gym lopen,
hebben alle leerlingen de gymtas op
hun rug. Veel leerlingen hebben een
gymtas die goed op de rug te dragen
is. Gymtassen met touwtjes over de
schouder zien wij liever niet op school,
omdat deze tassen voor leerlingen
lastig zijn om te dragen: de touwtjes
zitten in de knoop, zakken af, of de
gymtas hangt erg laag zodat deze
tegen de benen aan komt tijdens het
lopen. Mocht uw kind nog een gymtas
met touwtjes hebben, willen wij u
vragen om de gymspullen in een
goede rugzak zonder touwtjes als
hengsels te doen.
Kinderboekenweek
Vrijdag 11 oktober organiseren wij op
school een boekenmarkt. Hier heeft u
de informatie al over ontvangen. Het is
voor kinderen van groep 3 nog best
lastig om zelf hun boeken te verkopen,
dus als u uw kind wilt helpen, bent u
vanaf 13.30 uur van harte welkom in
de klas. Vanaf 14.00 uur kunt u ook in
de rest van de schoolboeken kopen.
Studiedagen
Maandag 14 oktober en dinsdag 15
oktober hebben wij studiedagen en
zijn de kinderen vrij.
Herfstvakantie
In de week van 19 t/m 27 oktober
hebben de leerlingen geen les in
verband met de herfstvakantie.
Boer Jan
We gaan ook dit schooljaar op bezoek
bij boer Jan. Voor klas 3a staat dit
gepland op vrijdag 1 november tussen
09.00 en 11.00 uur.
Voor de klas 3b van meester Hans is dit
op donderdag 31 oktober tussen 09.00
en 11.00 uur. Een aantal ouders
hebben zich gemeld om te rijden. We
vertrekken om 08.45 van school.
Ouders die rijden dienen wel te
beschikken over een
inzittendenverzekering. Als kinderen
een stoelverhoging nodig hebben

moeten ouders daar zelf zorg voor
dragen.
Klassenouders
Voor klas 3b hebben zich helaas nog
geen klassenouders/luizenpluisouders
gemeld.
Hans, Lieke en Anne

Groep 4
Wat gaan de dagen snel, het is alweer
oktober! De meeste kinderen zijn
inmiddels aardig gewend aan hun
nieuwe groep en voor ons geldt dat
natuurlijk ook.
De afgelopen weken speelden onze
slakken een grote rol in de klas. Er is
goed voor gezorgd en er is intensief
naar gekeken. Vorige week zijn ze
weer buiten gezet. De glazen bak die
in 4B tijdelijk als terrarium werd
gebruikt, gaan we binnenkort met
behulp van de moeder van Dewi
inrichten als aquarium. Met elkaar
gaan we voor de vissen zorgen die we
in de klas krijgen.
Er werd de afgelopen weken in beide
groepen flink geprofiteerd van de
oogst uit onze schooltuin, er zijn een
paar heerlijke gerechten gemaakt.
Deze week is met een mooi toneelstuk
de Kinderboekenweek van start
gegaan. Tot vrijdag 12 oktober wordt
er in onze klassen extra tijd besteed
aan heel veel kinderboeken en aan
het kinderboekenweekthema: Op Reis.
De kinderen mogen ook een
(lievelings-) boek mee naar school
nemen om in de klas te laten zien en
uit voor te lezen. Vergeten jullie de
boekenmarkt op 11 oktober niet?
Aansluitend hebben de kinderen 14
en15 oktober vrij, want met het hele
team van de Tandem hebben we dan
twee studiedagen.

Deze maand gaan we voor het eerst
ook weer zingen in de hal. De groepen
4 t/m 8 gaan dat vaker doen dit
schooljaar, in de klassen wordt er
momenteel ook gewerkt aan wat
nieuw repertoire. We doen dat dan op
woensdagmiddag. In de loop van de
maand en in november gaan we dan
ook weer in gemengde groepen
meedoen aan het circuit. Tijdens het
circuit zullen vooral de creatieve
vakken en techniek aan bod komen,
we hebben er nu al zin in.

Huiswerk
Voor de kinderen is het heel belangrijk
om de tafels vlot te kunnen
benoemen. De tafels 1 tot en met 10.
We zijn net begonnen met de tafel
van 7 en binnenkort leren wij ook tafel
van 8 en 9. Wij zien dat er al veel
kinderen thuis oefenen met GynzyKids.
Fijn ga zo door! Natuurlijk staan er veel
meer tafelspelletjes op internet. Leuk
om het af te wisselen. Ook voor
spelling is het fijn als er thuis extra
geoefend wordt.

Iedereen is inmiddels via de mail
geïnformeerd over de mogelijkheid om
thuis aan rekenen en spelling te
werken. Wie een inlogcode voor
Gynzykids kwijt is kan daar op school
altijd even naar komen vragen.

Zonnetje van de week 5B
In groep 5B schrijven de kinderen een
complimentje voor elkaar en plakken
dit op het verzamelvel. Op vrijdag
bekijken we de complimentjes en mag
je het complimentenvel mee naar huis.
Ieder kind komt dit jaar een keer aan
de beurt om het zonnetje van de week
te zijn.

Tot slot nog de vraag of jullie eraan
willen denken dat alle kinderen stevige
gymschoenen meenemen op
maandag en vrijdag, we zien nog wel
eens kinderen zonder schoenen en dat
is eigenlijk wel een beetje vragen om
ongelukken bij het klimmen, springen
en spelen.
Volgende week woensdag 9 en
donderdag 10 oktober worden er weer
schoolfoto’s gemaakt, dus wie
speciaal gekleed of gekapt op school
wil komen kan daar rekening mee
houden.

In de spotlights groep 5A
In groep 5A gaan wij komende week
starten met het geven van
complimenten aan elkaar. Elke week
staat er één kind in de spotlights. Voor
het kind maakt de klas gezamenlijk vijf
complimenten die in de ster komen te
staan. De andere kinderen krijgen ook
de mogelijkheid om die leerling nog
persoonlijke complimenten te geven.
Deze hangen ze om de ster heen.
Ieder kind komt dit jaar een keer aan
de beurt.

Anneke, Annet, Nicoline en Gerard

Groep 5
Start Kinderboekenweek
Deze week is de Kinderboekenweek
gestart. Komende week zal dus in het
teken staan van lezen, leuke
activiteiten rondom kinderboeken en
het thema. Het thema is dit jaar ‘Op
reis’. Op vrijdag 11 oktober mogen de
kinderen boeken van thuis meenemen
om deze boeken te verkopen.

Vrije dagen
Op maandag 14 oktober en dinsdag
15 oktober hebben de leerlingen vrij
i.v.m. een studiedag.
Van zaterdag 19 oktober tot en met
zondag 27 oktober zijn de leerlingen
vrij i.v.m. de herfstvakantie.

Groep 6
De ouder-kind gesprekken zijn
geweest. De leerlingen hebben voor

zichzelf haalbare doelen gesteld. Wij,
leerkrachten en ouders zullen natuurlijk
hulp en begeleiding bieden waar
nodig. Woensdag is de
Kinderboekenweek van start gegaan.
Dit jaar is het thema “reis mee”. In de
klas gaan we verschillende activiteiten
doen rond dit thema.
De eerste spreekbeurten en
boekbesprekingen staan gepland voor
het einde van deze maand.
6A
6B
Wo 30 okt SB Rayan SB Mees
Do 31 okt BB Marin BB Fien
Wo 6 nov SB Kris
SB Stijn
Do 7 nov BB Hanna BB Jenna
De kinderen krijgen een brief mee met
informatie waaraan een spreekbeurt
of boekbespreking aan moet voldoen.
Birgit staat weer te popelen om te
komen knutselen met onze groepen,
We hebben voor elk kind een grote
kwarkbeker en een eierdoos(je) nodig.

Groep 7
De tweede snelbinder van het jaar
alweer. We zijn lekker op weg in groep
7. Bijna alle startgesprekken hebben
plaatsgevonden en wij ervaren deze
gesprekken als zeer prettig. Het was fijn
om de kinderen vroeg in het jaar te
spreken over hoe ze hun eerste weken
hebben ervaren en wat hun
persoonlijke doelen zijn voor de
komende tijd.
De eerste weken van het schooljaar
hebben we extra veel aandacht
besteed aan de sfeer in de groep en
regelmatig gepraat over hoe we
graag met elkaar om willen gaan, hoe
we fijn kunnen werken en hoe we
rekening met elkaar kunnen houden,
zodat het voor iedereen fijn in de klas
en op het schoolplein is. Ook buiten
schooltijd hebben de kinderen
contact met elkaar. Zo zitten veel
kinderen van groep 7 in een

gezamenlijke groepsapp via hun
telefoon en ‘spreken’ ze elkaar buiten
schooltijd om regelmatig. We hebben
met elkaar een poster met appafspraken opgesteld, zodat het ook
binnen de groepsapp van de klas
gezellig en positief blijft. Toevallig viel
het opstellen van deze poster in de
Week tegen pesten, die was van 23
september tot 28 september. De
zogenaamde ‘Whatshappy’ poster
hangt centraal in de klas en we zullen
de afspraken blijven evalueren
gedurende het jaar. Heeft u daar
vragen over? Loop dan gerust een
keertje binnen en dan kunt u gelijk de
poster bekijken.
De kinderen hebben allemaal een
datum gekregen waarop ze hun
boekbespreking en spreekbeurt gaan
houden. De datums staan in hun
agenda en ze hebben een
informatiebrief mee naar huis
genomen. De kinderen mogen er een
presentatie bij maken, die ze een dag
van tevoren mailen naar het emailadres dat in de brief vermeld
staat.
De Kinderboekenweek 2019 is
afgelopen woensdag officieel
geopend met een korte voorstelling
waar we met de hele school naar
hebben gekeken. Het thema van dit
jaar is: Reis mee! Na de voorstelling
hebben we er in de klas over
doorgepraat en gebrainstormd over
het thema. De kinderen zijn geprikkeld
om na te denken over hoe en met
welk vervoersmiddel ze willen reizen
naar hun eigen bedachte wereld. Hoe
ziet jouw voertuig eruit? Wat kan jouw
voertuig allemaal? Hoe ziet jouw
wereld eruit? Welke wezens kom je
daar tegen? Met welke missie ga je
naar die wereld? Kortom, alles is
mogelijk! We gaan het beschrijven,
tekenen, ontwerpen en maken. En we
gaan met elkaar bepalen wie de
Gouden griffel verdient voor het beste

verhaal en wie de Gouden penseel
voor de mooiste illustratie. De
Kinderboekenweek is van 2 oktober
t/m 9 oktober.
Wist u dat:
We een tostirooster hebben en
iedereen 1 dag in de week een tosti
mag maken in de klas. Vergeet alleen
het bakpapier niet!
We gestart zijn met de verkeerslessen
en nu al hard oefenen voor het
Verkeersexamen.
We af en toe meester Geert met zijn
gitaar in de klas ontvangen voor leuke
en leerzame muzieklessen.
Alle kinderen hun eigen Gynzykids
account hebben om ook thuis extra te
oefenen op de computer voor Spelling
en Rekenen.
U op deze manier ook kunt volgen aan
welke spelling- en rekendoelen we op
dat moment werken in de klas.
Als de kinderen hun account kwijt zijn,
ze die bij de juf kunnen opvragen.
De kinderen tijdens de
Kinderboekenweek gaan voorlezen
aan de kleuters.
Belangrijke data:
8 oktober tempotoets tafels t/m 10
14 en 15 oktober vrij i.v.m. studiedagen
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie
29 oktober toets Meander, Thema 1
Danielle en Chantal

Groep 8
De eerste maand zit er alweer op. De
komende anderhalve week staat in
het thema van de Kinderboekenweek.
Ook groep 8 werkt hier natuurlijk aan
mee. We zullen verhalen gaan

schrijven. Uiteindelijke wordt 1 verhaal
bekroond met de gouden griffel.
Degene met de mooiste tekening zal
bekroond worden met het gouden
penseel.
Daarnaast zullen wij op donderdag 10
oktober een dagje meedraaien met
het Oosterlicht in Nieuwegein. We
gaan daar op de fiets naar toe. Wilt u
eraan denken dat uw kind met de fiets
naar school komt. Het 10 uurtje wordt
door de school verzorgd.
14 en 15 oktober hebben de kinderen
vrij vanwege de studie tweedaagse.
Op 28 oktober starten we met de
begintoetsen van Cito.
Huiswerk; op het bord in de klas kunt u
zien wanneer de kinderen huiswerk
hebben. We zijn ondertussen ook
gestart met topografie. Op het raam
naar de gang ziet u een indeling voor
de boekbesprekingen en de
spreekbeurten.

