SNELBINDER 03

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
Herinnering 6 november
Wij herinneren u er aan dat het team
van De Tandem deel neemt aan de
staking. De school zal op deze dag
daarom gesloten zijn. Graag zien wij
de leerlingen 7 november weer op
school!
Gaat het ons lukken?
Nu de winter start en de blaadjes
vallen lijkt het er op dat het aantal
kinderen dat met de auto wordt
gebracht toeneemt. We verzoeken u
om de algemene verkeersregels in
acht te nemen en zorg te dragen voor
een veilige omgeving van de school.
Alvast dank namens kinderen, ouders,
teamleden en omwonenden.
Inschrijvingen
We merken dat het aantal
aanmeldingen en inschrijvingen
toeneemt. Inmiddels zijn we weer in
gesprek met het bevoegd gezag over
de wachtlijst. Mochten er nog broertjes
of zusjes zijn die niet bij ons zijn
ingeschreven, dan verzoeken wij u om
dit z.s.m. door te geven. Alvast dank
voor uw medewerking.

MR
Op 7 oktober is er weer een
vergadering van de MR geweest.
Hierbij een samenvatting:
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· Juf Bibi is toegetreden in de plaats
van meester Sander. Sander blijft wel
onze vertegenwoordiger in de GMR.
· Ouder Renee de Munck is
toegetreden als penningmeester. Hij
vervangt Jeroen Keuning. Jeroen blijft
het hele jaar wel beschikbaar om
Renee in te werken.
· Met een klein groepje ouders willen
we starten als “verkeerouders” om de
situatie bij de parkeerplaats veiliger te
maken.
· Via de klassenouders gaan we het
verzoek doen om met de ouders de
lokalen 4x per jaar schoon te maken
i.p.v. alleen voor de zomer. Geen
ideale situatie maar we denken dat
hier voldoende vrijwilligers voor te
vinden zijn en de kinderen en
leerkrachten hebben er veel baat bij.
· Per 1 oktober hebben we 270
leerlingen. In het begin van 2020
bekijken we hoeveel klassen we
verwachten in het nieuwe schooljaar
en hoe dat past in het gebouw + de
gehuurde lokalen naast school.
· De vrijwillige ouderbijdrage is
opnieuw op 30 euro vastgesteld. Via
mail is dat al gecommuniceerd.
· We hebben gemerkt dat soms maar
1 van de ouders bekend is in het
mailsysteem. Dat proberen we zoveel
mogelijk aan te vullen zodat beide
ouders alle relevante informatie
ontvangen.

Terugkoppeling thema-avond “leer je
kind groeien” (Mindset).
Op 16 oktober heeft Mariëlle Beckers
van Buro Bloei een lezing gehouden
over hoe je je kind kunt leren groeien
(gebaseerd op de Mindset-theorie).
Kern van het verhaal is dat een
positieve houding over willen leren
effect heeft. Het niveau dat je als
mens kunt bereiken staat niet bij
voorbaat vast. Door open te staan
(growth mindset) voor nieuwe dingen
kun je veel bereiken. Maar als je denkt
“iets toch niet te kunnen” (fixed
mindset) dan ga je het ook minder
begrijpen. Een open houding heeft dus
positief effect op wat je uiteindelijk
gaat kunnen. Interessant om mee te
geven aan je kind!
De grote hal was goed gevuld met
geïnteresseerde ouders en
leerkrachten. Na afloop waren de
reacties positief. We horen het graag
als je nog wilt reageren op de avond
of ideeën hebt over een volgende
thema-avond. Reageer dan naar
mr@de-tandem.nl

seizoenen en rekenen bijvoorbeeld
met herfstbladeren. Maandag 18
november starten wij met het thema
Sinterklaas.
Onderbouwcircuit
Afgelopen woensdag zijn wij gestart
met het onderbouwcircuit. De
kinderen uit groep 1 tot en met groep
3 worden door elkaar verdeeld in
groepen. In elke klas wordt er iets
anders aangeboden. Er wordt
gedanst, gekookt, geknutseld, toneel
gespeeld en er wordt aan techniek
gedaan. Dit doen wij nog vier
woensdagen zodat alle kinderen
overal geweest zijn.
Spelletjesochtend
Ja! Het is weer zover! Vrijdag 15
november is het spelletjesochtend. Lijkt
het u leuk om met klein groepje
kinderen een gezelschapsspelletje te
spelen? Schrijft u zich dan in bij de
klasdeur van uw (klein)kind. De
spelletjesochtend duurt van 08.30 tot
09.15uur. Er zijn spelletjes op school,
maar mocht u zelf een leuk spelletje
hebben mag u dat meenemen.
Hopelijk tot dan!

Groep 3
Groep A1/2, B1/2 C1/2
Welkom
In oktober zijn er in de verschillende
groepen weer kinderen gestart. Wij
heten in groep A Skylar, Robin en
Entisar, in groep B Thomas en Zayn en
in groep C Sem van harte welkom! We
hopen dat jullie een leuke en leerzame
tijd hebben bij ons.
Thema
We zijn nog volop bezig met het
thema Een heel jaar rond. Er worden
paddenstoelen, wolken, slippers en
bloemen met bloesem gemaakt. We
leren woorden over de verschillende

Naar een echte boerderij!
Afgelopen week zijn we met groep 3
naar melkveehouder Vlooswijk in
Benschop geweest. Dit was een
onvergetelijke ervaring. Ouders, heel
erg bedankt dat u dit mogelijk heeft
gemaakt voor de kinderen!
Tutor lezen met groep 6 en 7
Binnenkort start het tutorlezen.
Kinderen uit groep 6 en 7 halen een
kind uit groep 3 op en gaan samen
een kwartier lezen. De kinderen
kunnen zo één op één op hun eigen
niveau het lezen intensief oefenen. We
hopen natuurlijk dat de kinderen
hierdoor nóg beter gaan lezen!

Thuis lezen
Op school lezen we veel met de
kinderen, maar het is ook belangrijk
dat u thuis elke dag even tien minuten
oefent. Dit kan met het Veilig en
Vlotboekje dat we bij elke nieuwe kern
mee naar huis geven, maar ook met
boekjes uit de bibliotheek. Wist u dat
kinderen gratis lid kunnen worden van
de bibliotheek in IJsselstein? Ze
hebben daar ook alle leesboekjes van
Veilig Leren Lezen. We zijn nu bezig
met kern 3, de blauwe boekjes. Let wel
op de sterretjes, maantjes en zonnetjes
die op de boekjes staan. De sterretjes
zijn voor de kinderen die lezen moeilijk
vinden, de maantjes voor de kinderen
die een gemiddelde leesontwikkeling
doormaken en de zonnetjes voor de
kinderen die alle letters en
tweetekenklanken al kennen en vlot
kunnen lezen. Naast de Veilig Leren
Lezen- boekjes hebben ze ook veel
andere boekjes voor beginnende
lezers. Belangrijk bij het thuis lezen is,
dat de kinderen succeservaring krijgen
en dat het leuk is om te lezen. Kies
daarom niet te moeilijke boekjes. Een
goede truc is om de kinderen een
bladzijde te laten lezen in de
bibliotheek. U merkt dan snel genoeg
of het boek te moeilijk of te makkelijk
is. Goed om te weten: we streven
ernaar dat de meeste kinderen in
februari de boekjes op M3-niveau
(staat op de rug van de boeken in de
bibliotheek) vlot kunnen lezen. Heel
veel leesplezier!
Circuit
Afgelopen woensdag zijn we weer
gestart met het circuit. Dit doen we op
vijf woensdagen. De kinderen uit
groep 1, 2 en 3 zijn door elkaar gemixt
in vijf groepen. Elke woensdag doen ze
‘s middags met die groep een
speciale activiteit in één van de vijf
lokalen. Denk hierbij aan techniek,
muziek, drama, handvaardigheid,

enzovoorts. Het zijn altijd leerzame en
gezellige middagen!
Meelooprooster gym
Op vrijdag lukt het meestal wel om
een ouder te vinden die meeloopt
naar gym, maar maandag blijkt een
lastige dag te zijn. Wilt u allemaal nog
eens in uw agenda kijken of het lukt
om een keer op maandag mee te
lopen? Het is zo jammer als de gymles
niet doorgaat...
Staking 6 november
Het is al volop in het nieuws geweest,
we gaan woensdag 6 november weer
staken. De school is die dag dus dicht.
Sint
Het duurt niet lang meer of de Sint is
weer in land. U hoort van de Sintgroep
tegen die tijd hoe we het gaan vieren.
We willen wel alvast aan de ouders
van de kinderen die van het grote
geheim weten vragen of ze hun kind
willen vragen hier op school niet over
de praten. Alvast bedankt hiervoor.
Ook willen we vragen of gekregen
schoencadeautjes thuis kunnen
blijven, omdat de verschillen per gezin
nogal groot kunnen zijn. De kinderen
mogen vrijdag 6 december wel een
cadeautje van Sinterklaas meenemen
om ‘s middags mee te spelen. Dit is op
eigen risico. Speelgoed met hele
kleine onderdelen of iets wat snel stuk
kan gaan is niet zo handig. Donderdag
5 december zijn de kinderen om 12.00
uur uit. Het wordt vast weer een
gezellig feest!
Kerstbazaar
Houd woensdag 11 december ‘s
middags vrij, want dan is het weer tijd
voor de gezellige kerstbazaar! Hopelijk
tot dan!
Hans, Miranda, Lieke en Anne

Groep 4

Afgelopen week zijn we met het circuit
gestart. De kinderen zijn in groepjes
ingedeeld met kinderen uit de
groepen 4 en de groepen 5. In iedere
klas vindt op woensdagmiddag een
andere activiteit plaats. Zo is er onder
andere een muziekworkshop, er wordt
gekleid en de kinderen gaan met
techniek aan de slag. Het is mooi om
te zien dat de kinderen zo enthousiast
zijn tijdens het circuit.
In de klas leren we de tafel van 2. De
meeste kinderen kunnen de tafel van 2
al goed opzeggen, dus nu gaan we
de tafels door elkaar oefenen.
Oefenen jullie thuis mee? Een aantal
keer per dag 3 minuten is al
voldoende.
Vanaf 17 november gaan we weer
werken rond het thema Sinterklaas; de
Tandem- Sinterklaasliedjes komen dan
weer uit de kast en er zullen ook
Sinterklaastekeningen en –
knutselwerkjes worden gemaakt.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar
kosteloos materiaal. Denk aan kleine
doosjes (smarties, rozijntjes,
medicijndoosjes), dopjes, kurken etc.
Misschien heeft u het thuis al gehoord,
we sparen met elkaar kiwistickertjes.
Wanneer we 300 stickertjes hebben
verzameld, ontvangen we 20
kiwiballen! Vorig jaar is het al een
groep gelukt. Het zou natuurlijk super
zijn als het dit jaar weer lukt. Sparen
jullie mee?
Komende woensdag, 6 november, zijn
de kinderen vrij in verband met de
staking.

Groep 5
Boekbespreking en spreekbeurt
De boekbesprekingen en
spreekbeurten zijn gestart. De eerste

kinderen hebben al hun eerste
boekbespreking voor de klas
gehouden. In het begin is het even
spannend om voor de klas te staan,
maar dat ontdooit al snel. Voor de
kinderen zou het fijn kunnen zijn om
thuis even goed te oefenen voor jullie
als ouders. De kinderen in de klas
mogen vragen stellen en geven
tips/tops. Uiteindelijk krijgen de
kinderen een cijfer en het blad met de
beoordeling mee naar huis.
Zwemmen
De komende weken gaan de kinderen
met kleren aan zwemmen. Afgelopen
maandag hebben zij een briefje mee
naar huis gekregen waarop staat
welke kleren ze bij zich moeten
hebben. Misschien is het handig om
een extra plastic tas mee te geven
waar de natte kleren in kunnen.
Afgelopen week hebben de kinderen
het reddingzwemmen geoefend.
Staking 6 november
Woensdag 6 november staken wij. De
school is dan gesloten. We hopen ook
dat deze staking helpt om ons
belangrijke werk mogelijk te blijven
maken. De kwaliteit van het onderwijs
staat onder grote druk door o.a. het
snel oplopende lerarentekort en de
hoge werkdruk.
Tafels oefenen
Tijdens de rekenlessen zijn wij veel
bezig met het oefenen van de tafels.
De tafel van 6,7 en 8 zijn al
geïntroduceerd. Het is van belang dat
de tafels goed geoefend worden. Dit,
omdat de deelsommen al snel volgen.
Als de tafels goed geautomatiseerd
zijn, zijn de deelsommen goed uit te
rekenen. Daarom zouden we jullie
willen vragen om de tafels regelmatig
te oefenen. Dit kan via Gynzy, maar
ook gezellig aan de keukentafel!
Circuit groep 4 en 5

Afgelopen week zijn we gestart met
het circuit. De kinderen van de
groepen 4 en 5 zijn verdeeld over 4
groepen. In elke groep wordt een
andere activiteit aangeboden
(Techniek, tekenen met wasco,
boetseren en een
samenwerkingsopdracht). Elk kind
komt bij iedere activiteit aan de beurt.
Lootjes trekken: Op donderdag 21
november worden de lootjes voor
Sinterklaas getrokken. De kinderen
krijgen een brief met de afspraken
mee.

Groep 6
We zijn weer vliegend van start
gegaan na de welverdiende
herfstvakantie. Er wordt hard gewerkt
in de groepen 6.
Wij vinden onderwijs aan onze
kinderen wel top(p)rioriteit dus wordt er
6 november gestaakt. Deze maand
komt de Sint ook weer aan in
Nederland, surprisetijd voor groep 6.
Donderdagmiddag 21 november
gaan we lootjes trekken en kan
iedereen weer zijn creativiteit de vrije
loop laten gaan bij het knutselen en
het gedichten schrijven. Hulp nodig?
Geef het tijdig aan, we helpen graag.
En dan zijn er ook nog
boekbesprekingen en spreekbeurten.
6A

6B

Do 7 nov:

BB Hanna

BB Jenna

Vrij 8 nov:

SB Kris

SB Stijn

Wo 13 nov:

SB Charif

SB Leanne

Do 14 nov:

BB Mathijs

BB Stijn

Wo 20 nov:

SB Lisa

SB Daphne

Do 21 nov:

BB Ryan

BB Lina

Groep 7
Wat een heerlijk thema had de
Kinderboekenweek dit jaar. Het sprak
de kinderen tot de verbeelding en we
hebben genoten van vele
fantasieverhalen, bijbehorende
tekeningen en leuke activiteiten. Met
een gouden en zilveren griffel voor Ilse
en Koen en een gouden en zilveren
penseel voor Evy en Shifa. Als afsluiting
van het thema hebben de kinderen
met kosteloos en zelf bij elkaar
verzameld materiaal hun eigen
fantasievoertuig gebouwd.
We willen u graag uitnodigen om de
verhalen, tekeningen en creaties te
komen lezen en bewonderen op
maandagochtend 4 november vanaf
8.30 tot 8.40 u.
In de klas hebben we nieuwe groepjes,
waarbij bij de samenstelling gedacht
wordt vanuit verschillende
invalshoeken. Gelukkig zitten we niet
het hele jaar op dezelfde plek, een
beetje afwisseling is wel zo fijn.
Afgelopen week hebben de kinderen
van groep 7 voorgelezen aan de
kinderen van groep 1/2. Op maandag
hebben ze prentenboeken uitgezocht
en zichzelf voorgesteld aan de
kleuters. Op dinsdag hebben de
kinderen hard geoefend en elkaar
voorgelezen en op woensdagochtend
was het dan zover. Alle kinderen van
groep 7 kregen 3 of 4 kleuters mee om
een gezellig plekje in de school op te
zoeken waar ze zo'n 10 minuten
hebben voorgelezen. Zowel voor
groep 7 als voor de kleuters een leuk
en gezellig moment. We vonden het
voor herhaling vatbaar.
De eerste toetsen zijn alweer gemaakt
en er volgen er meer, waarbij soms
ook een beroep wordt gedaan op

huiswerk. De kinderen schrijven de
data van de toetsen in hun agenda.
Via de Snelbinder houden we u op de
hoogte van wat er op dat moment
bekend is, maar dit zijn dus niet alle
toetsen. Checkt u daarom ook goed
bij uw kind.
Op dit moment staat het volgende
gepland: > Dinsdag 5 november
dictee Spelling Blok 2
De tafels van 6, 7, 8 en 9 zijn altijd
goed om te blijven herhalen!
Binnenkort gaan we weer een
tafeltempo toets plannen.
De spreek- en boekenbeurten zijn deze
week van start gegaan met Fleur en
Jack. Hierbij het overzicht voor de
komende periode:
Spreekbeurt:
5 nov – Rinske
12 nov – Daniël
19 nov – Nadir
26 nov – Michiel
10 dec – Ibrahiem
Boekenbeurt:
7 nov – Tasmin
14 nov – Maria
21 nov – Julia
28 nov – Evy
12 dec – Jazzley
Vanaf 5 november gaan we in de klas
aan de slag met de leskist Energiek.
Deze kist bevat lessen over duurzaam
energiegebruik. Het gaat daarbij om
zuinig omgaan met energie en om het
gebruiken van duurzame
energiebronnen. De leerlingen maken
in les 1 kennis met de begrippen
duurzame energie, duurzaam
energiegebruik en het broeikaseffect.
Door het werken met proefopstellingen
in les 2 doen de leerlingen ervaringen
met deze begrippen op. Ze leren de
voor- en nadelen kennen van wind- en
zonne-energie en ze leren welke

apparaten veel en welke minder
energie gebruiken. Ze komen tegen
dat apparaten die op stand-by staan
nog steeds energie gebruiken en dat
een zonneboiler veel warm water op
kan leveren. Aan het einde van de
lessenserie volgt een concluderende
les, waarin de leerlingen aan elkaar
kunnen presenteren welke
energiebronnen en
energiebesparende maatregelen
volgens hen de beste zijn.
Vanaf 8 november start de Week van
de Mediawijsheid en groep 7 gaat
daar ook aan meedoen. Hoe helpen
apps, chats en digitale tools ons in het
leven? En wanneer zit technologie ons
juist in de weg? Tijdens de Week van
de Mediawijsheid van 8 t/m 15
november stellen we iedereen de
vraag: wanneer kies jij om aan of uit te
staan? Via lessen en digitale
uitdagingen gaan de kinderen aan de
slag met deze en meer vragen.
Er staat ook nog een speciale
techniekles met het thema
‘Constructie en beweging’ op het
programma in de maand november,
in samenwerking met de Techniekcontactouder van de groep. Mocht u
het leuk vinden om ook te helpen, dan
kunt u dit aangeven. Een beroep
kunnen doen op paar extra handen of
andere hulp voor of tijdens de les is
altijd fijn.
De komende maand gaan we weer
lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest
op 5 december. Wellicht kunt u alvast
met uw kind nadenken over een leuk
presentje voor op het lootje.
Van de surprise verwachten we geen
kunststuk, maar wel een leuk en indien
haalbaar passend knutselwerk, dat
met zorg en aandacht is gemaakt. We
kijken ernaar uit en meer info volgt t.z.t.

Groep 8
Na een heerlijke herfstvakantie zijn we
school weer goed gestart. We zijn
begonnen met de begintoetsen van
Cito. De kinderen hebben hard
gewerkt. Komende week staat
rekenen op het programma.
Op 6 november staken de
leerkrachten van de Tandem. De
kinderen hebben deze dag dus vrij.
In de maand november zullen de weer
lootjes gaan trekken voor Sinterklaas.
De datum is nog niet bekend. Het zal
waarschijnlijk rond 23 november zijn.
Op 26 november krijgen we bezoek
van gehandicapte mensen in de klas.
De kinderen zullen in een middag
gaan ervaren wat het is om met een
handicap te leven.
Vast voor de maand december: op
woensdag 11 december brengen we
een bezoek aan het Anna van Rijn
collega. We zullen gaan ervaren hoe
het er op die school aan toe gaat. Wie
wil er mee om te begeleiden? Zodra
de tijden bekend zijn geef ik ze door.
Willen jullie de kinderen thuis
regelmatig controleren op luizen. Om
te voorkomen dat we ze in de klas
krijgen.
Groetjes Femke

