SNELBINDER 06

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
Staken
We danken iedereen voor de steun en
het begrip voor de acties van
afgelopen januari. We hebben zelfs
een taart van een van onze leerlingen
mogen ontvangen, super! We weten
niet of de acties effect gaan hebben.
Toch is het van belang om iedere stem
te laten horen.
7 februari Inspectiebezoek
Afgelopen vrijdag is de school bezocht
door de Inspectie van het Onderwijs.
Het laatste bezoek was in 2017 en nu
maakten de nieuwe inspecteurs
gekoppeld aan onze stichting een
nieuwe ronde.
De gehele dag zijn papieren ingezien,
is er met diverse partners gesproken,
het onderwijs bekeken en met
teamleden gesproken. De inspecteurs
hebben geoordeeld dat de zaken op
orde zijn en leggen specifiek de
nadruk op de kwaliteitscultuur van
onze school. Zij hebben deze als
‘Goed’ aangemerkt. Samen met o.a.
de hoge opbrengsten voldoen wij dus
aan de criteria voor het predicaat
‘Goed’. De inspecteurs nodigen ons
van harte uit om ons op te geven voor
de selectie van ‘Excellente scholen’.
Een procedure waar wij ons als school,
qua opgave voor deelname, nog over
zullen buigen.
Het is fijn dat De Tandem wederom het
maximale vertrouwen van de
Onderwijsinspectie geniet.
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Rapporten en gesprekken
Op vrijdag 14 februari ontvangt u het
rapport van uw kind. Vanaf 10 februari
is de mogelijkheid om u op te geven
voor de zogenoemde ’10minutengesprekken. De lijsten treft u
op het raam van het klaslokaal.
De gesprekken zijn mogelijk vanaf 17
februari tot 21 februari. Dit van 14.15
uur tot 17.00 uur. We verwachten
uiteraard weer de betrokkenheid van
iedere ouder.
Wachtlijst
Voor een aantal groepen hanteren wij
een wachtlijst. Inmiddels zijn we ook
genoodzaakt om voor schooljaar
2020/2021 een wachtlijst voor jongste
kleuters in te zetten. Voor 2021/2022
zijn er nog wel enkele plaatsen vrij. We
verkopen liever geen ‘Nee’ maar om
ons concept en onze kwaliteit te
blijven waarborgen is het stellen van
een limiet een belangrijk onderdeel.
Waar is onze Theo?
Voor de kerstvakantie heeft onze Theo
zich verstapt in onze schuur. Hierbij
heeft hij schade aan zijn knie
opgelopen. Het lopen gaat dus niet. Er
blijven wel belangrijke zaken liggen.
Eerdaags zal een hoveniersbedrijf
werkzaamheden verrichten maar
wellicht ziet u ook ruimte om ons
bijvoorbeeld in onze moestuin te
helpen. Geeft u ons dan een seintje?
Onze schooltijden
Ter herinnering: de deuren gaan open
om 08.20 uur. We starten met onze
lessen om 08.30 uur en eindigen om
14.00 uur.

MR
Vrijwillige ouderbijdrage
Eerdaags ontvangt u een herinnering
betreffende de vrijwillige
ouderbijdrage. Met deze bijdrage
worden de feesten op school
gerealiseerd, de bussen voor de
schoolreisjes bekostigd en nog veel
meer. U ontvangt de herinnering per
mail. We hopen dat iedereen weer
een steentje wil en kan bijdragen.
Met de auto of op de fiets?
Nog steeds nemen wij gedrag waar
dat niet past bij de
verantwoordelijkheid die we met
elkaar dragen om de veiligheid van
onze kinderen te waarborgen. We
herinneren iedere bezoeker er aan dat
de normale verkeersregels ook gelden
bij de parkeerplaatsen van de school.
We rekenen op uw weldenkendheid.

Gezocht:
Organisator Avond4daagse
Ook dit jaar zal er weer een
Avondvierdaagse voor de kinderen
van de Tandem georganiseerd
worden. De organisatie wordt gedaan
door ouders en we kunnen nog wel
één of meerdere teamleden
gebruiken.
Zonder deze hulp in de commissie
wordt het lastig om ook de komende
jaren een toffe vierdaagse op poten
te zetten.
Heb jij zin om het team te komen
versterken om er voor de kinderen vier
te gekke avonden van te maken of wil
je eerst meer informatie? Stuur dan
even een e-mail naar
rinkegsxf@gmail.com.
Hopelijk tot snel bij de volgende
commissievergadering!
Groeten, Rinke en Peter

1001 nacht-bazaar…
Op 19 mei staat in de jaarkalender
een Toneeldag ingepland. We gaan
deze dag anders vorm geven en ook
verplaatsen naar een woensdag in
juni. Waarom? Dat leest u hieronder!
De Tandem is een school vol kleur; met
verschillende culturele achtergronden,
religies en levenswijzen. Diversiteit is
volop aanwezig.
In juni zal een bazaar gehouden
worden met als thema “1001 nacht’.
Die dag zijn er diverse workshops te
volgen, verkoopkraampjes met
wereldse gerechten en inspirerende
activiteiten.
Dit vraagt om een hoop organisatie en
daarom zijn wij op zoek naar hulp. Lijkt
het je leuk om mee te organiseren,
meld je z.s.m. aan als hulpouder. Ook
leerkrachten nodigen wij van harte uit
om deel te nemen aan de werkgroep.
Want alleen samen maken we hier
een succes van!
Opgeven kan bij Siham el Fakihi
(moeder Maryam goep 6) of bij Latifa
Karrouch (moeder Imaani groep 2B) of
via e-mail: selfakihi@hotmail.com

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Voorstelling ‘Raar’
Afgelopen donderdag hebben we
weer genoten van een voorstelling
van Kunst Centraal. De voorstelling
Raar was een komische en
interactieve voorstelling over twee
mensen met vreemd gedrag……
Welkom
In februari is er weer een nieuwe
leerling op de Tandem van start
gegaan. Wij wensen Oussama veel
plezier in groep A!

Thema ‘Alles groeit’
Vanaf maandag 17 februari starten we
met het thema ‘Alles groeit’. Met de
kinderen werken, lezen, praten, zingen
en spelen we over allerlei dingen die
met dit onderwerp te maken hebben.
De kinderen mogen spullen
meenemen voor de thematafel. U kunt
hierbij denken aan een boek over
baby's, een speelgoedgieter of echte
bloembollen.
Voorlezen
Op woensdag 12 februari is het weer
voorleesochtend! Komt u gezellig
voorlezen aan een klein groepje
kinderen? Opa's of oma's zijn ook van
harte welkom. U kunt zich inschrijven
op de lijst die hangt op deur van uw
(klein)kind zijn of haar klas. Het
voorlezen is van 08.30 tot 08.50 uur.
Rapporten
De kinderen van groep 2 krijgen op
vrijdag 14 februari hun rapport, de
kinderen van groep 1 krijgen nog geen
rapport. In de middag van maandag
17 februari tot en met vrijdag 21
februari zullen de rapportgesprekken
plaatsvinden. U kunt zich daarvoor
inschrijven op de intekenlijsten die op
de deur van alle klassen komen te
hangen. Dit geldt voor de ouders van
groep 1 en 2.

Afgelopen maand hebben de
groepen 3 het letterfeest gevierd. Alle
kinderen kregen een letterdiploma
mee naar huis en in de klas hebben wij
dit gevierd met kinderchampagne.
Het was reuze gezellig.
We zijn deze weken erg druk met de
voorbereidingen van de rapporten die
14 februari mee naar huis gaan. Voor
de kinderen betekent dit veel toetsen
voor de CITO en de wintersignalering
van Veilig Leren Lezen. De toetsen
worden deze week afgerond. Als het
goed is kunt u zich inschrijven op een
lijst die bij de deur van het lokaal komt
te hangen de volgende week. De
gesprekken zijn op de middagen
vanaf maandag 17 februari t/m
vrijdag 21 februari. Dus niet in de
avond!
We zijn in de groepen 3 lekker aan het
zingen. In de maand februari, 21
februari, treden wij voor u op. We zijn
druk bezig met het instuderen van een
lied. Op een later tijdstip wordt u nader
geïnformeerd.
Volgend week starten we met de
leskisten "drijven en zinken”. Kinderen
vinden het over het algemeen heel
erg leuk om mee aan de slag te gaan.

Tandemfestival
Op 21 februari is het weer tijd voor het
Tandemfestival. We hopen er weer
een gezellige dag van te maken. Veel
dank aan de hulpouders van deze
dag!

Op de maandagen en de vrijdagen
gebeurt het helaas nog steeds met
regelmaat dat de groepen 3 te weinig
ondersteuning krijgen van ouders voor
begeleiding bij de gymlessen. Dat
vinden wij erg jammer. We kunnen nu
veel minder activiteiten aanbieden
dan gewenst.

Denkt u er ook nog aan om wc-rollen
en kleine doosjes (formaat pak
hagelslag) voor ons te sparen? Graag
inleveren bij een leerkracht.

Vriendelijke groeten,
Leerkrachten groepen 3.

De leerkrachten van groepen 1&2

Groep 3

Groep 4
De maand februari is alweer
begonnen, het schooljaar is dus zo’n

beetje halverwege en dat betekent
voor de groepen 4 dat er gezwommen
gaat worden. Vergeet niet om op
maandag de zwemspullen mee te
geven, de gymspullen mogen
thuisblijven. Op vrijdag is er natuurlijk
nog wel gewoon gym.
We gaan in maart in beide groepen 4
beginnen met de boekbesprekingen.
De kinderen zijn al ingedeeld; in de
klas hangt een lijstje waarop staat wie
op welke dag aan de beurt is.
Schrijven jullie daar ook de titel op van
het boek dat gekozen gaat worden?
Als iedereen daar af en toe even op
kijkt, dan kunnen we voorkomen dat
iemand een boek kiest dat al door een
ander gekozen is. Het voorbereiden
gebeurt gewoon thuis, fijn als jullie
daar een beetje bij willen helpen.
Als de datum voor een
boekbespreking niet goed uitkomt,
willen jullie dan in onderling overleg
wisselen?
Verder gaan we in de klas extra met
de tafels aan de slag, wellicht zijn jullie
thuis ook al aan het oefenen, dat kan
natuurlijk nooit kwaad.
Donderdag de 13e is de presentatie
van de dans die we de afgelopen
maand op school hebben geleerd
van een danslerares van Dansja.
Informatie daarover krijgt u verder van
de leerkracht van de groep waar uw
zoon/dochter in zit, of via de
groepsapp.
In groep 4b hebben we overigens de
aankomende tijd op de maandag
een stagiaire in de groep: juf Lohra.
Tot slot noemen we nog het
Tandemfestival, dat vindt plaats op 21
februari, de dag voor de
krokusvakantie. Wie wil, mag verkleed

op school komen die dag, we maken
er een mooi feestje van.

Groep 5
Nog maar twee weken te gaan en
dan is het alweer krokusvakantie. De
afgelopen weken hebben de kinderen
hard gewerkt en veel toetsen van Cito
gemaakt.
Afgelopen maandag hebben de
kinderen hun laatste zwemles
afgesloten met een heel uur vrij
zwemmen. Ze hebben ervan genoten.
Er zwommen zelfs een paar ouders
mee, dat was een gezellige afsluiting
van de zwemperiode. Vanaf
maandag 10 februari gaan we op
maandag naar de IJsselhal. De
kinderen mogen dan ook op
maandag hum gymspullen
meenemen.
Enige tijd geleden hebben de
kinderen tijdens de zwemles een
wedstrijd gezwommen. De vier
winnaars van elke groep mogen naar
de wedstrijd tussen de basisscholen
van IJsselstein op zaterdag 20 juni om
17.00 uur. De andere kinderen (en
ouders) van groep 5 zijn van harte
welkom om te komen kijken en aan te
moedigen.
Afgelopen weken hebben we 3
danslessen gevolgd, bij Nathalie van
dansschool Dansja, bij ons in de
gymzaal. Donderdag 13 februari willen
de kinderen deze dans aan de ouders
laten zien. Zet deze datum alvast in je
agenda. Er volgt nog een mailtje met
de tijden en de plaats waar de
uitvoering is.
Vrijdag 14 februari krijgen alle kinderen
hun rapport mee naar huis. In de week
van 17 t/m 21 februari vinden de
rapportgesprekken in de middag
plaats. U kunt zelf inschrijven op een

tijd en dag die u schikt. We zien u
graag in deze week voor een
gesprekje.
Op maandag 17 februari houden we
in groep 5 de voorrondes voor de
podiumparels. Iedereen die wil
optreden individueel of met een
groepje kan zich aanmelden bij de
leerkracht. De winnaar mag optreden
op het grote podium tijdens het
Tandemfestival.
Vrijdag 21februari is het
Tandemfestival. Het wordt weer een
leuke dag met optredens op het
podium en veel leuke activiteiten in
alle groepen. De kinderen mogen
deze dag verkleed naar school.
Hierna gaan we genieten van de
krokusvakantie en zien we de kinderen
op dinsdag 3 maart weer uitgerust op
school (maandag 2 maart is er een
studiedag!).
Vienna, Judith en Vera

mogelijk om een Word-document te
maken of een PowerPointpresentatie.
Op vrijdag 21 februari is het weer tijd
voor het Tandemfestival. Daarna
mogen de kinderen genieten van een
weekje vakantie. Let op de lessen
beginnen weer op dinsdag 3 maart.
Spreekbeurten en boekbesprekingen
6A

6B

Wo12/2

SB Benthe

SB Ilse

Do13/2

BB Lisa

BB Daphne

Wo19/2

SB Hanna

Do 20/2

BB Raya

BB Adam

Wo 4/3

SB Eliyah

SB Jenna

Do 5/3

BB Charif

BB Tessa

Groeten,
Sander, Tom en Katty

Groep 6

Groep 7

Poeha, wat zijn de kinderen de laatste
weken druk geweest met toetsen! De
resultaten en tal van andere
bevindingen kunt u lezen in het
rapport dat vrijdag 14 februari mee
naar huis gaat. In de week van 17 feb
zijn de rapportgesprekken. U kunt zich
inschrijven bij de deur van ons
klaslokaal.
In groep 6A is er op woensdag een
nieuw gezicht in de klas: Meester Tom.
Welkom meester Tom. We vinden het
heel gezellig dat je er bent.

Wat hebben we weer hard gewerkt in
groep 7! Alle Cito-toetsen zijn achter
de rug en op dit moment zijn we druk
bezig met de rapporten. U wordt weer
uitgenodigd voor de gesprekken en
vanaf volgende week hangt de
intekenlijst op de deur van de klas.

De kinderen hebben sinds kort een
ZuluConnect account. Hiermee
kunnen ze niet alleen op school
inloggen op de computer maar ook
thuis. Handig om thuis te oefenen voor
spelling en/of rekenen. Het is ook

De kinderen hebben weer 40 Bits bij
elkaar verdiend en dat betekent,
dobbelen voor de verdiende beloning.
We merken dat het fijn en positief
werkt om met de hele klas bewust te
werken aan door de kinderen zelf
opgestelde doelen. Uw kind kan u er
vast van alles over vertellen.
Het is alweer 2 weken geleden, maar
wat was het een leuke en leerzame
dag; samen met groep 8 in de bus

naar Amsterdam naar het van
Goghmuseum. Na de rondleiding
mochten de kinderen in het atelier van
het museum aan de slag om met
kroontjespennen in de stijl van Vincent
van Gogh een pentekening te maken.
In de klas zijn we daarmee verder
gegaan en vervolgens hebben de
kinderen ook een schilderij gemaakt.
Een zeer geslaagd project.
U heeft ook vast al iets gehoord over
het project van Kunst Centraal, waarbij
de kinderen met behulp van een
tekenprogramma op de iPad een
kunstwerk maken. De komende week
kunnen de kinderen er zelf nog mee
verder experimenteren.
Op dit moment wordt er hard
geoefend voor de voorrondes van de
Podiumparels. De Podiumparels zijn het
vaste onderdeel van het
Tandemfestival en zal plaatsvinden op
vrijdag 21 februari. De kinderen mogen
die dag natuurlijk weer verkleed naar
school komen en vanaf 14.00 uur
hebben de kinderen een
welverdiende week vakantie.
Spreekbeurt:
Haysam inhalen
Amran inhalen
11 febr Lars
18 febr Koen
3 maart Shifa
Boekbespreking:
13 febr Daniel
20 febr Michiel
5 maart Ibrahiem
Toets Engelse woorden: donderdag 20
februari

Groep 8
Na de drukke januari maand met veel
schoolbezoeken komt nu de periode
aan van een schoolkeuze maken. Een
aantal formulieren heb ik ondertussen
al teruggekregen. Denken jullie eraan
dat ik de formulieren uiterlijk 21 februari
terug heb. Mochten er nog vragen zijn
loop gerust even binnen.
We zijn gestart met een nieuw project
van Kunst Centraal: ‘IPad een nieuw
palet’. De kinderen gaan tot 13
februari aan de slag met kunst maken
op een IPad. Leuk om te zien wat de
kinderen nu al kunnen maken.
Op 14 februari krijgen de kinderen het
eerste rapport mee naar huis. Mocht
het rapport nog thuis liggen willen jullie
dat dan zo snel mogelijk inleveren?
Op 21 februari vieren we op school
weer het jaarlijkse Tandemfestival. De
kinderen mogen natuurlijk weer
verkleed naar school komen. Om 14.00
uur luiden we de voorjaarsvakantie in.
De vakantie duurt tot en met
maandag 2 maart, dan is er nog een
studiedag en hebben de kinderen vrij.

