SNELBINDER 05

!

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 beste wensen!
Namens het team wens ik iedereen
een gelukkig 2020 toe. We hopen ook
dit jaar weer met elkaar samen te
bouwen aan een goede toekomst.
Juffrouw Anne
Het jaar is niet voor iedereen goed
begonnen. Zoals bekend was de
moeder van juffrouw Anne ernstig ziek.
Juffrouw Anne heeft afscheid moeten
nemen van haar moeder. Hierdoor zal
zij ook voorlopig niet op school zijn. We
wensen Anne en haar naasten veel
kracht toe.
Vandalisme
Door heel IJsselstein is een spoor van
vernieling achter gelaten. Helaas is De
Tandem niet overgeslagen. Hiervan zijn
wel beelden. Deze beelden zijn
overgedragen aan de politie. We zijn
nog bezig met het herstellen van de
schade.
Tandem en duurzaamheid
Het is even wennen maar vanaf 13
januari start iedere groep met het
sorteren van het afval dat zij
produceren. In principe een gewone
zaak. We hopen dat de kinderen het
zich snel eigen maken.
Wachtlijst
In IJsselstein neemt het aantal kinderen
af. IJsselstein ontgroent. Scholen
fuseren of heffen zich op. Vooralsnog
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heeft niet iedere school te maken met
de krimp van -30%.
De Tandem buigt zich weer over een
leerlingenstop. In de MR zal dit een
gespreksonderwerp worden. ‘Nee’
verkopen is niet fijn maar ergens is een
grens aan wat op deze locatie met dit
gebouw haalbaar is.
Museumbezoek
De groep 6,7 & 8 reizen eerdaags weer
af naar Amsterdam. Zo zullen onze
leerlingen weer kennismaken met de
grootmeesters van ons land. Informatie
hierover ontvangt u via de mail!
Spacebuzz
In april hebben wij de eer om de
Spacebuzz te ontvangen op onze
school. Dit mede dankzij een
betrokken vader van onze school.
Onze groep 7 zal zich verdiepen in de
wereld van de techniek en de
astronauten. Meer informatie:
https://www.esa.int/
Space_in_Member_States/
The_Netherlands/
Onthulling_SPACEBUZZ_een_innovatief_
VR-educatieprogramma
Vergadering MR
Aankomende maandagavond komt
de medezeggenschapsraad van onze
school weer bij elkaar. Mocht u deze
vergadering willen bijwonen legt u dan
contact met de voorzitter: Alwin
Ellenbroek. Dit kan via mr@detandem.nl

OPROEP: spullen techniekhoek
In de aula van de school willen we
graag een techniekhoek maken.
Techniek vinden we op de Tandem
belangrijk en als techniek zichtbaarder
wordt in de school zullen kinderen en
docenten er ook sneller mee aan de
slag gaan. Om deze hoek een beetje
leuk te maken zijn we op zoek naar
spullen om dit geheel aan te kleden.
Dus als iemand iets heeft staan thuis of
ergens werkt waar wat te regelen valt,
dan horen we het graag!
Denk daarbij aan techniek in de
breedste zin van het woord: Autoonderdelen, reageerbuizen, labjassen,
tandwielen, stukken leiding/buizen,
moeren, computeronderdelen etc.
Graag een mailtje naar
mirtheruizendaal@hotmail.com als je
iets hebt liggen, dan inventariseren we
wat er allemaal is en waarvoor we het
kunnen gebruiken!
De Techniekcommissie

SOEMO
Op de Tandem koppelen we ons
omgangsprotocol aan de SOEMOmethode. 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 januari is:
Hulp vragen en geven is een heel
goed plan want daar leren we samen
van.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Gelukkig nieuwjaar
Wat was het fijn om iedereen
afgelopen week weer te zien. We
hopen dat iedereen fijne feestdagen
heeft gehad en wensen iedereen een
gezond en gelukkig nieuwjaar.
Welkom
In januari zijn er weer een aantal
nieuwe kinderen op de Tandem van
start gegaan.
Wij wensen Avelon veel plezier in
groep A, Ayoub en Lola in groep B en
Loïs in groep C.
Thema gezondheid
De komende vier weken werken wij
over het thema gezondheid. Tijdens dit
thema werken, lezen, zingen en praten
wij over allerlei dingen die met
gezondheid te maken hebben. Ze
leren en spelen over ziek zijn en beter
worden en ook wat je kunt doen om
gezond te blijven. Veel reken-, taal- en
beweegactiviteiten staan de
komende weken in het teken van dit
thema. Voor de thematafel mogen er
weer boeken of andere bijpassende
materialen worden meegenomen
naar school.
Spelletjesochtend
Woensdag 13 januari is er weer een
spelletjesochtend. Hierbij begeleiden
ouders of grootouders kleine groepjes

kleuters in het spelen van een
gezelschapsspel. Er zijn spelletjes op
school, maar mocht u zelf een leuk
spel hebben mag u dat ook
meenemen.
De spelletjesochtend duurt van 08.30
tot 09.15 uur.
Mocht u het leuk vinden om bij de
spelletjesochtend te helpen dan kunt u
zich inschrijven bij de klassendeur van
uw (klein)kind. Alvast bedankt!
Cito
In januari zijn altijd de toetsen gepland.
Ook in onze groepen zullen de oudste
kleuters de komende tijd getoetst
gaan worden. Mochten hier
bijzonderheden uit komen, wordt u op
de hoogte gesteld. Verder kunnen de
resultaten in februari tijdens de
rapportgesprekken besproken worden.
U wordt tijdig op de hoogte gesteld
van de inschrijving hiervoor. Graag
zouden wij z.s.m. de rapporten retour
krijgen.
Kunst Centraal
Vanuit Kunst Centraal hebben wij een
project ‘van wie is die koffer’ voor de
groepen 1-2.
Op een dag staat er een
geheimzinnige koffer in de klas.
Niemand weet van wie hij is. Hij blijkt
vol vreemde voorwerpen te zitten. Wat
zijn het? Wat kun je ermee? Wat
hebben de spullen met elkaar te
maken? En vooral: van wie is toch die
koffer? Dan duikt op 22 januari de
eigenaar op… Dit is een acteur vanuit
Kunst Centraal die hierover komt
vertellen.

Afvalvrije school
Op de Tandem willen we ons inzetten
om het afval zo goed mogelijk te
scheiden. Ieder lokaal krijgt hiervoor
een afvaltoren. Zo willen we
bewustwording creëren over het milieu
en de kinderen kennis laten maken
met duurzaamheid. Laten we met zijn

allen ook proberen om zo min mogelijk
verpakkingen in de school te brengen.
Met vriendelijke groet,
De kleuterleerkrachten

Groep 3
Gelukkig nieuwjaar! Er is weer een
nieuw jaar begonnen en wij wensen
iedereen heel veel plezier, gezondheid
en geluk in 2020!
Meelopen naar gym
Help! Het meelooprooster van groep
3A en groep 3B is op de maandag
nog bijna helemaal leeg! Wie kan er
op een maandag of een vrijdag mee
lopen naar de gym?
Letterfeest
Het is bijna zover… Komende week
leren de kinderen de laatste ‘letter’ en
dan is het feest, want dan kunnen de
kinderen alle woorden, zinnen en
verhalen lezen die ze maar willen. Dat
gaan we 14 januari samen met de
kinderen vieren. De kinderen kunnen
na dit feest boekjes van M3 (midden
groep 3) lezen, en de kinderen die wat
meer uitdaging nodig hebben E3 (eind
groep 3).
Leestips:
1. HOUD HET KORT Wat een rare tip!
Toch werkt het beter om elke dag 15
minuten te lezen, dan twee keer per
week een uur. Met elke dag oefenen
blijft het leesproces goed op gang.
2. LEES OP EEN VAST MOMENT Het is
voor het kind duidelijk en fijn als er elke
dag op een vast moment gelezen
wordt. Bijvoorbeeld direct na het
avondeten of voor het slapen gaan.
Door de routine slijt het erin en wordt
het heel normaal om elke dag even te
lezen.

3. LEES SAMEN Je kind zal het fijn
vinden als je samen leest. Jij leest de
tekst eerst voor, daarna lezen jullie het
samen en vervolgens leest het kind de
tekst nog eens. Er zijn ook leuke
samenleesboeken waarbij op de ene
bladzijde een moeilijke tekst staat,
voor jou, en op de andere bladzijde
een makkelijker te lezen tekst is voor je
kind. Soms staan de moeilijke en
makkelijke zinnen ook door elkaar.
4. COMPLIMENTEN Komt je kind niet uit
een woord? Help het dan op weg
door het woord juist voor te lezen. Prijs
het als het heeft geoefend met lezen,
ook alsnog niet alle woorden goed
gaan. Verbeter de verkeerd
uitgesproken woorden wel, maar
zonder er een oordeel aan te hangen.
Rapporten
Op 14 februari krijgen de kinderen hun
eerste rapport mee naar huis. Hebt u
het rapport van uw kind nog thuis
liggen, wilt u dit dan zo spoedig
mogelijk bij de leerkracht inleveren?

Groep 4
Allereerst wensen wij jullie allemaal een
fantastisch mooi 2020.
In het nieuwe jaar starten wij met een
nieuw emailadres. Alle leerkrachten
zijn vanaf nu te bereiken doormiddel
van een emailadres dat als volgt
samengesteld is:
voornaamachternaam@stichtingrobijn
.nl (allemaal in kleine letters).
In februari zullen we gaan starten met
de zwemlessen. In de komende weken
zullen jullie hierover meer informatie
ontvangen. Wij zullen jullie gaan
vragen om in te tekenen op de
meelooplijst en we gaan
inventariseren welke diploma's de
kinderen al op zak hebben. Zodra we
meer weten zullen we dit met jullie
delen.

Vanaf donderdag 16 januari krijgen wij
danslessen vanuit Kunst Centraal. In 4
lessen maken wij kennis met dans
onder leiding van een dansdocent.

Groep 5
Allereerst iedereen de beste wensen
voor het nieuwe jaar! Na een fijne
kerstvakantie zijn we weer goed
gestart.
Zwemmen
Op maandag 13 en 20 januari is er een
gewone les. De kinderen zwemmen
met de afgesproken kleding aan. De
badjuf en badmeester gaan dan
bekijken welke kinderen er eventueel
af kunnen zwemmen. Ze geven de
kinderen die af mogen zwemmen een
briefje mee. Op deze manier wordt u
dus op de hoogte gebracht.
Het afzwemmen is op maandag 27
januari en hierbij mogen ouders/
verzorgers/ opa's en oma's etc.
aanwezig zijn. Dit is gewoon op de
reguliere zwemtijd. Voor groep 5A is
dat: 8.30 - 9.15 en voor groep 5B is het
van 9.15 - 10.00 uur.
De laatste les is op 3 februari en staat
in het teken van vrij zwemmen.
Vanaf maandag 10 februari is er elke
maandag gymles. Denk aan de
gymspullen!
Cito-toetsen
In week 3 starten we met het maken
van de Cito-toetsen van midden
groep 5. Dit zijn toetsen voor lezen,
rekenen, spelling en begrijpend lezen.
Rapporten
Op 14 februari krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis. Hebt u het
rapport van uw kind nog thuis liggen,
wilt u dit dan bij de leerkracht
inleveren?

Groep 6
De vakantie is voorbij, de lessen zijn
weer begonnen en hoe... We zijn er
weer met volle moed ingevlogen.
Op het einde van deze maand komen
de Cito-toetsen er namelijk weer aan.
Dan kunnen de kinderen weer laten
zien wat ze allemaal geleerd hebben.
Thuis hoeven de kinderen niks extra te
oefenen alleen gezond eten, lekker
buiten spelen en op tijd naar bed
natuurlijk. 😉
Het eerste rapport krijgen de kinderen
op vrijdag 14 februari.
Dinsdag 21 januari trekken we er weer
op uit. De bus pikt ons om 9.15 uur op
en brengt ons naar het Rijksmuseum in
Amsterdam. We krijgen daar een
rondleiding met als thema “Proef de
Gouden eeuw”. Om 13.15 uur
verwachten we weer teug op school
te zijn. Een rugtas met 10 uurtje en
lunch moeten dus mee de bus in.
Spreekbeurten en Boekbesprekingen
Wo 8/1 Joey SB
Do 9/1 Maryam BB
Wo 15/1 Valio SB
Wo 22/1 Mika SB
Do 23/1 Lilly BB
Wo 29/1 Iman SB
Do 30/1 Leah BB
Wo 8/1 Tessa SB
Do 9/ 1 Alyssa BB
Wo 15/1 Fien SB
Do 16/1 Quinn BB
Wo 22/1 Salim SB
Do 23/1 Valentino BB
Wo 29/1 Jermain SB
Do 30/1 Sem BB

Groep 7

Na een lekkere vakantie zijn we weer
goed van start gegaan. Op
maandagochtend hebben we met z’n
allen en met heerlijke
kinderchampagne, geproost op het
nieuwe jaar. Daarnaast hebben de
kinderen wensen geschreven voor
zichzelf, hun vrienden, hun familie en/
of voor de wereld. Mooi om te lezen
wat er allemaal gewenst wordt door
de kinderen van groep 7.
Voor de komende periode staan
(vooralsnog) de volgende toetsen op
het programma;
> verdeeld over de maand januari
nemen we Cito-toetsen af
> woensdag 15 januari Verkeer Les 5
en 6
> donderdag 23 januari Engelse
woorden
Het overzicht voor de komende
spreekbeurten en boekbesprekingen:
Spreekbeurt:
13 jan- Ibrahiem
14 jan – Hysam
21 jan - Sofie
Boekenbespreking:
16 jan – Layla
23 jan – Fedde
30 jan – Fleur V. (verzetten i.v.m.
staking)
6 feb – Rinske
Naast alle toetsen en huiswerk hebben
we de komende tijd ook genoeg leuks
op kunstzinnig- en gezondheidsgebied;
Vanaf 13 januari starten we met het
project De wereld op je bord. De
kinderen gaan zich verdiepen in hun
eigen voedingsgewoontes en ze leren
over de herkomst van voedsel.
Op maandag 20 januari gaan we in
de loop van de ochtend met een
speciaal voor ons geregelde bus naar
Amsterdam. Samen met de leerlingen
van groep 8 krijgen we een actieve
rondleiding in het Van Gogh Museum.
De brieven van Vincent van Gogh
zullen centraal staan tijdens het kijken

naar en praten over zijn beroemde
schilderijen. Let op: We zullen later dan
14.00 uur terug op school zijn, naar
verwachting rond 15.00 uur. Wilt u
hiermee rekening houden en indien
nodig doorgeven aan de bso? De
gymles komt deze dag uiteraard te
vervallen.

van harte welkom om de kunsten van
de kinderen te bewonderen. De
voorstelling zal om 17.30 uur afgelopen
zijn.

De eerste week van februari hebben
we via een project van het Kunstmenu
iPads in de klas. De iPads gaan we
gebruiken voor het maken en
bewerken van foto’s tot artistieke
meesterstukken!

Op maandag 3 februari starten we
met het project de Ipad een nieuw
palet in de klas. De kinderen gaan
kunst maken op een Ipad. We zullen
op dinsdag 4 februari bezoek krijgen
van een kunstenaar die zelf ook kunst
maakt op een Ipad.

Kortom, we zijn weer begonnen! ☺

Groep 8
Na twee heerlijke weken vakantie zijn
we weer begonnen. Allereerst nog
even de beste wensen voor het
nieuwe jaar.
We starten meteen met een drukke
maand.
Vandaag vrijdag 10 januari zijn we
naar het Cals College in Nieuwegein
geweest.
Op maandag 20 januari gaan we met
de Museumpleinbus naar het van
Gogh museum in Amsterdam. We
hebben om 12.00 uur een rondleiding.
We zullen rond 15.00 uur weer terug zijn
op school.
Op donderdag 23 januari gaan we op
bezoek bij het Cals College in
IJsselstein. We vertrekken om 13.15 uur
met de fiets. Het programma duurt tot
15.00 uur.
Op vrijdag 24 januari brengen we een
bezoek aan het Oosterlicht in
Nieuwegein. We moeten daar om
11.00 uur aanwezig zijn. De kinderen
krijgen eerst een circusvoorstelling te
zien. Daarna gaan ze zelf aan de slag
om een circusvoorstelling voor te
bereiden. Om 16.30 uur gaan de
deuren voor de ouders open en bent u

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari zal
de Tandem gesloten zijn i.v.m de
staking.

Natuurlijk werken we in de klas weer
hard aan de verschillende vakken. Het
is goed als de kinderen thuis ook nog
eens oefenen met spelling en rekenen.
Dit kan via de website van Gynzykids.
De kinderen weten hoe ze daar in
kunnen loggen.
Groetjes Femke

