SNELBINDER
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)

KERST
Op donderdag 19 december wordt
het kerstfeest op De Tandem gevierd.
Een officiële uitnodiging volgt nog via
de kinderen. We willen u alvast van
een aantal zaken op de hoogte
brengen.
Vanaf woensdag 11 december
hangen er op de klasdeuren
intekenlijsten voor het kerstdiner. Ieder
kind neemt iets mee. In de midden- en
bovenbouw gaat dit in overleg met de
leerkrachten.
In de ochtend is er een circuit van 8:30
uur tot 12:00 uur. In iedere groep
vinden er leuke activiteiten plaats.
Natuurlijk hebben we deze ochtend
weer ouderhulp nodig. Hier heeft u ook
een mail over ontvangen. U kunt zich
tot vrijdag 13 december als hulpouder
aanmelden. Wilt u dit doen onder
vermelding van uw eigen naam en de
naam(namen) en groep(en) van uw
kind(eren)?
Mail: femkebrouwer@de-tandem.nl
In de middag zijn de kinderen vrij.
Om 17:30 uur gaan de deuren van de
school weer open en kunnen de
kinderen hun zelf meegebrachte eten
naar binnen brengen. Om 17:45 uur
start het kerstdiner in de eigen groep.
Kinderen moeten vanaf maandag 17
december zorgen voor een bord, een
beker en bestek in een plastic tas,
voorzien van naam.
Gedurende het kerstdiner van de
kinderen, zijn ouders welkom op het
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plein. Een school met zo veel culturen,
laten we een wereldreis maken om
tijdens het kerstfeest ook elkaars
cultuur beter te leren kennen. Laten
we elkaar verrassen door een klein
gerechtje mee te nemen uit eigen
keuken. Dan zorgen wij voor de warme
drank.
Om 19:00 uur kunnen de kinderen in
de groepen opgehaald worden.
Tijdens het circuit kunnen de kinderen
een kerststukje maken. De oase en de
groene takjes worden door school
verzorgd. Versieringen en een kaars
nemen de kinderen van thuis mee.
Graag inleveren in een plasticzakje
met naam in de groep van uw kind.
Wij hopen weer op een bijzonder
gezellig en sfeervol kerstfeest!
Alvast de beste wensen voor 2020 van
het Tandemteam

Groep A1/2, B1/2 C1/2
De afgelopen weken hebben wij over
Sinterklaas gewerkt en hij kwam zelfs
op 5 december op bezoek bij ons. Het
was weer fantastisch en spannend
tegelijk!
De komende weken werken wij
uiteraard over de Kerst, leren wij
nieuwe (Kerst-) woorden, knutselen we
allerlei kerstknutsels en zingen we
liedjes over Kerst.

Op vrijdag 13 december is er weer een
gezellige Kerstbazaar, waar allerlei
leuke (zelfgemaakte) dingen te koop
zijn. Jullie mogen na schooltijd zelf met
jullie kind langs de kraampjes.
Op donderdag 19 december zijn de
kinderen om 12 uur vrij. ‘s Avonds
worden ze dan om 17.45 verwacht
voor het Kerstdiner op school. De deur
gaat om 17.30 open. Bij de deur van
het lokaal komt een krans te hangen
waarop kan worden aangegeven wat
uw kind voor lekkers meeneemt voor
het diner. Om 19.00 is het diner weer
afgelopen en mogen de kinderen
weer mee naar huis.
Op vrijdag 20 december is het
speelgoedmiddag, de kinderen
mogen dan speelgoed mee naar
school nemen om lekker mee te
spelen. Denk eraan dat dit geen
gewelddadig speelgoed mag zijn
(zoals geweren) en geef geen
speelgoed mee dat snel kapotgaat of
uit veel losse onderdelen bestaat.
Op 20 december begint de
Kerstvakantie om 14.00 en op
maandag 6 januari verwachten we
alle kinderen weer lekker uitgerust op
school. Alvast een hele fijne vakantie!

Kerstbazaar
Vrijdag 13 december vindt de jaarlijkse
kerstbazaar weer plaats. Elke groep
maakt iets om te verkopen op de
kerstbazaar. Ook in de groepen 3
gaan we de komende week aan de
slag. De kerstbazaar is vanaf 13.45 uur.
We vinden het leuk als u bij onze
kraampjes komt kijken.
Kerstviering
Op donderdag 19 december vieren wij
‘s avonds vanaf 17.30 uur kerst met
elkaar. De kinderen hebben die dag
alleen ‘s ochtends tot 12.00 uur les
zodat ze nog energie over hebben
voor het kerstfeest ‘s avonds. Elke
leerling neemt iets mee voor het
kerstdiner. In de klas bij de deur komt
een lijst te hangen met ideeën waar u
de naam van uw kind kunt bijzetten.
Uiteraard mogen de kinderen die
avond feestelijk verkleed naar school
komen! We hopen er met elkaar een
gezellig kerstdiner van te maken.
Kerstvakantie
De kerstvakantie staat alweer bijna
voor de deur! De kerstvakantie start op
vrijdag 20 december om 14.00 uur. De
kinderen hebben vrij t/m vrijdag 3
januari 2020. Wij wensen iedereen
alvast een hele fijne vakantie en een
gezellig oud & nieuw!

De Kleuterjuffen

Groep 3
Sinterklaasfeest
We hebben donderdag 5 december
weer een heel leuke Sinterklaas
gevierd met de gehele school en dus
ook onze groepen 3. Het was heel
gezellig in alle klassen. Ook in onze klas
komt binnenkort het schoolcadeau
van de Sint te staan, de afvalbakken
waarin we gescheiden afval kunnen
verzamelen in de klas. Daar zijn we
heel blij mee.

Geen gym op 20 december
Op 20 december willen wij het jaar
leuk afsluiten door van de klas een
bioscoop te maken en met de
kinderen gezellig een film te kijken.
Hierdoor komt de gymles te vervallen.

Groep 4
Wat gaat de tijd toch snel. Het is
alweer december. Afgelopen maand
was het weer reuze gezellig op school.
We hebben met de kinderen het

kabouterpad gelopen, al
spelenderwijs rekenspelletjes op het
plein met elkaar spelen. En we
hebben heerlijk gegeten uit de
moestuin. Courgettesoep,
pompoentaart en overheerlijk bietjes.
Het circuit met de leuke activiteiten,
zoals o.a. kleien, gips bewerken, een
aquarium maken met waterverf, kunst
van Keith Haring met je groepje
inkleuren en techniek waren weer
geslaagd. Ook hadden we in de klas
een leuke techniekles over hefbomen.
Iedereen bedankt voor het sparen van
de kiwistickers. We hebben wel 300
stickers gespaard en krijgen eind
januari 15 kiwiballen toegestuurd. Leuk!

Donderdag 19 december vieren we ’s
morgens kerst door in alle klassen
allerlei leuke activiteiten te doen. Om
12.00 uur zijn de kinderen uit.
In de avond worden ze dan weer op
school verwacht voor het kerstdiner.
De officiële uitnodiging hierover volgt
nog. Ook dit jaar is het weer de
bedoeling dat iedereen zelf iets lekkers
meeneemt voor ons kerstdiner. De
kinderen kunnen bij ons aangeven wat
ze graag mee willen nemen. Wij
bekijken of het niet te veel wordt en
bespreken met de kinderen de
aantallen. De gerechten komen op de
deur te hangen zodat we kunnen zien
wat we allemaal gaan maken.

Sint is inmiddels terug naar Spanje. Het
was weer een groot feest op De
Tandem.
We gaan nog twee gezellige weken
tegemoet met de kerstboom in onze
klas, de kerstbazaar en 's avonds ons
kerstdiner. Daarna hebben we heerlijk
vakantie. Vergeet u niet af en toe met
uw kind te lezen? We wensen u een
gezellige decembermaand!

Kerstvakantie
Vrijdag 20 december ruimen we alles
op en maken we het lokaal klaar voor
de vakantie.
We maken er nog een gezellige dag
van. Om 14.00 uur begint dan de
kerstvakantie.

Anneke, Annet, Gerard en Nicoline

Groep 5
De Sint is nog maar net vertrokken of
de kerst staat alweer voor de deur.
Nog maar een paar weken te gaan
en dan is het alweer vakantie.
Komende weken werken we nog hard,
maar zullen we ook veel voorlezen
rond de kerstboom en gezellig
knutselen voor de kerstsfeer.
Bazaar
De bazaar is dit keer niet op
woensdag 11 december maar op
vrijdag 13 december.
Kerstfeest

Schoolzwemmen en afzwemmen
Maandag 16 december krijgen de
kinderen een briefje mee naar huis
waarin staat wat ze nog moeten
oefenen voordat ze mogen
afzwemmen. Welke vaardigheden ze
wel en niet beheersen. Tijdens de
kerstvakantie kunt u dan nog wat extra
oefenen als het nodig is.
Op maandag 27 januari zwemmen de
kinderen af tijdens de zwemles. Handig
om alvast in de agenda te schrijven. U
bent natuurlijk welkom om te komen
kijken.
Tafels
Fijn dat de kinderen thuis zo goed
oefenen met de tafels. We zien echt
vooruitgang. We hebben de tafels tot
en met tien nu allemaal aangeboden
in de les. Dus lekker doorgaan met
oefenen.
Vienna, Hester en Vera

Groep 6

Groep 7

De Sint is terug naar Spanje en de
dennenbomen hebben we weer
opgetuigd. De klas en school is in
kerststemming. Wat een gezelligheid al
die lichtjes in de school.

Met het afscheid van Sinterklaas
maken we ons op voor de periode
voor kerst en de opvolgende vakantie.

Geen tijd voor boekbesprekingen en
spreekbeurten deze feestmaand.
Vrijdag 13 december hebben we
kerstbazaar. U bent vanaf 13.30 uur
van harte welkom. Vergeet uw
kleingeld niet want er zijn ook deze
keer weer leuke kerstknutsels,
hebbedingetjes en lekkere hapjes te
koop.
Misschien had u het al gehoord: onze
Isra gaat ons verlaten. Ze gaat
namelijk verhuizen. We vinden het heel
jammer dat ze weggaat maar wensen
haar en haar familie veel geluk en
plezier toe in hun nieuwe huis en op
haar nieuwe school.
Donderdag 19 december hebben de
kinderen in de ochtend het
welbekende kerstcircuit. Ze zijn om
12.00 uur uit. Om 17.30 uur verwachten
we alle kinderen weer in hun leukste
feestkleding en een lekker hapje op
school om samen te dineren. De
kinderen kunnen om 19.00 uur weer
opgehaald worden bij de klas.
Vrijdag 20 december is een gewone
schooldag tot 14.00 uur. We gaan ook
naar de gymzaal dus vergeet je
gymkleding niet.
Fijne vakantie, gezellige feesten en
een geweldig begin van het nieuwe
jaar!
Groeten,
Sander en Katty

In die vakantie zijn een aantal kinderen
jarig, wellicht is het goed om met
elkaar af te stemmen wie wanneer
gaat trakteren. Wij horen dit dan
graag, zodat we het kunnen opnemen
in de planning.
Mocht u thuis nog leuke kerstversiering
over hebben, dan houden we ons
aanbevolen.
Voor de komende periode staan
(vooralsnog) de volgende toetsen op
het programma;
woensdag 11 december Verkeerstoets
donderdag 12 december Engelse
woorden
Het blijft goed om de tafels van 6, 7, 8
en 9 te blijven herhalen!
Het overzicht voor de komende
spreek- en boekenbeurten:
Spreekbeurt:
10 dec – Ibrahiem
17 dec – Kyano
7 jan – Sofie
14 jan – Hysam
Boekenbespreking:
12 dec – Jazzley
9 jan – Noor
16 jan – Layla
Na de vakantie staan een aantal Cito
toetsen op het programma, rust
allemaal dus maar lekker uit ;-)
En tot die tijd maken we er mooie,
sfeervolle en leerzame schooldagen
van met natuurlijk de kerstavond op
school als volgende hoogtepunt.

Groep 8
Deze maand staat in het teken van
Sint en Kerst. Wat hebben we een
gezellige ochtend gehad tijdens het
sinterklaasfeest.
Woensdagochtend gaan we met de
klas een kijkje nemen bij het Anna van
Rijn. De kinderen worden om 7.50 uur
op school verwacht. Om daarna om
8.00 uur te vertrekken naar het Anna
met de bus.
Op 9, 10, 12 en 13 december vinden
de adviesgesprekken plaats. Mocht u
zich nog niet hebben ingeschreven,
doe dat dan nog eventjes.
Op vrijdag 13 december organiseren
de kinderen van groep 8 de
Kerstbazaar. Vraag thuis even aan uw
zoon of dochter of ze thuis dingen
moeten voorbereiden.
Op donderdag 19 december vieren
we op school Kerst. De ochtend staat
het welbekende circuit op het
programma. Om 12.00 uur zijn de
kinderen vrij. We starten om 17.30 uur
weer op school met een gezellig
kerstdiner.
Vrijdag 20 december start de
kerstvakantie om 14.00 uur.
We wensen jullie via deze weg vast
fijne feestdagen toe.

