SNELBINDER 1

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
Een goede start!
We zijn blij om te melden dat alle
teamleden gezond zijn gestart en we
alle leerlingen op school hebben
mogen ontvangen. Een bijzondere
start met alle voorschriften die nog
steeds gelden. In deze Snelbinder
benoemen wij weer enkele
wetenswaardigheden en belangrijke
data.
Contact met school
Nu er een fysieke blokkade is ontstaan
doordat onze leerlingen niet meer de
school in worden gebracht door
ouders geven wij extra aan dat bellen
en mailen goed mogelijk is. Onder
voorwaarden is het ook mogelijk om
een afspraak met de leerkracht te
maken voor een gesprek op school.
Ouder/kindgesprekken
Via de groepsleerkracht ontvangt u de
uitnodiging voor de ouder/
kindgesprekken. Samen met de
leerkracht maakt u een afspraak. De
gesprekken vinden plaats in de week
van : 21 september t/m 25 september.
Geef elkaar de ruimte
We vinden het fijn dat iedereen goed
rekening met elkaar wil houden, We
verzoeken u ook om dit buiten de
hekken te doen. Is het niet voor uzelf
dan is het wel voor de ander! Alvast
bedankt!
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Plaatsen van de fietsen
De fietsen zijn nog steeds welkom op
het plein bij de fietsenstallingen. We
merken dat nu vrijwel alle fietsen
buiten het hek worden gezet. Hier is
onvoldoende ruimte. Wilt u uw
kinderen verzoeken om de fiets op het
plein te zetten in de vakken voor de
fietsen? Alvast bedankt!
Nieuw toestel en pleinonderhoud
In de herfstvakantie wordt een groot
nieuw toestel geplaatst op het
onderbouwplein. Ook vinden
herstelwerkzaamheden plaats.
Informatieverstrekking
Zoals bekend kan de algemene
informatieavond niet doorgaan. We
zijn ons aan het beraden op welke
wijze we wel de algemene informatie
aan ouders toe te laten komen. We
komen hierop terug.
Lezen, lezen, lezen
Als school willen we de beste
resultaten bereiken. We hebben hier
de ouders hard bij nodig! We hebben
een aanvullende methode ingevoerd
om de leesresultaten van de leerlingen
te verbeteren. Als ouder kunt u ook
een bijdrage leveren. Samen lezen en
voorlezen zou al enorm kunnen
helpen!
Tot slot
We hopen, met uw hulp, er weer een
mooi schooljaar van te maken!

MR
De Tandem maakt onderdeel uit van
de stichting Robijn. Dat is een
samenwerkingsverband van 11
openbare scholen in IJsselstein en
Nieuwegein. Deze stichting kent een
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
waarin iedere school wordt
vertegenwoordigd door 1 leerkracht
en 1 ouder. Namens de leerkrachten
vertegenwoordigt Sander Frie de
Tandem. We zijn op zoek naar een
nieuwe vertegenwoordiger namens de
ouders. De GMR is een belangrijk
orgaan. De stichting Robijn bepaalt
bijvoorbeeld hoe het totale budget
over de scholen wordt verdeeld. Daar
is de Tandem dus van afhankelijk. De
GMR is de plek waar de Tandem
invloed kan uitoefenen op het beleid
van de stichting Robijn.
Als je het leuk vindt om namens onze
school invloed te hebben op het
beleid van stichting Robijn, neem dan
contact op met Sander Frie
(sanderfrie@stichtingrobijn.nl), een van
de MR leden persoonlijk of via mr@detandem.nl. Je kan dan meer
informatie krijgen over de
werkzaamheden binnen de GMR .
De MR-oudergeleding bestaat uit
Rianne Romijn, Nelleke Overgaauw en
Alwin Ellenbroek (vz). Renee de Munck
is penningmeester.

SOEMO
Kwink
De sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen vinden wij op De Tandem
belangrijk. Wij gebruikten hiervoor de
methode Soemo. Deze methode

voldeed niet meer volledig aan onze
wensen en daardoor zijn wij gaan
uitkijken naar een andere methode.
In de eerste weken van dit nieuwe
schooljaar gaan wij als school de
methode Kwink uitproberen. Kwink is
een methode voor sociaal-emotioneel
leren. De periode tot aan de
herfstvakantie noemen wij de Gouden
Weken. In deze weken leggen we een
belangrijke basis voor een gezellige en
sociaal veilige groep. De kinderen
leren elkaar (nog) beter kennen,
begrijpen de regels en afspraken en
kunnen zich daar ook aan houden,
komen voor elkaar op en leren op een
positieve manier met elkaar
communiceren.

Groep A1/2, B1/2 C1/2
Goed gestart!
De eerste maandag na de vakantie is
altijd weer even spannend voor
iedereen. Maar wat hebben de
kinderen het goed gedaan! Ze liepen
van het hek naar de deur en deden
zelfstandig hun eten en drinken in de
bak, hingen hun jas op en gingen hun
handen wassen. Knap hoor! We
hebben van de kinderen begrepen
dat jullie ook een fijne zomer hebben
gehad. Goed om te horen. We zijn blij
om alle kinderen weer te zien en heten
onze nieuwe kinderen welkom. Lieve
Noah, Louise, Leff, Luna, Noor,
Daniyah, Aidan, Givenchely, Lara,
Jairo, Ilay, Aiden, Pim, Yousra, Maryam,
Hebe, en Asad we wensen jullie een
gezellige en leerzame tijd bij ons op
school.
Thema Thuis
Bij de kleuters werken wij met thema's.
Maandag 14 september zullen wij
starten met het thema Thuis. De
kinderen mogen dan spullen
meenemen die met het thema te
maken hebben. Denk aan een foto
van het gezin of een speelgoedhuis. In

de klas zullen de liedjes, werkjes en
kringactiviteiten over dit thema gaan.
Kwink
Naast taal en rekenen werken wij op
school ook aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Hoe los
je ruzies op? Hoe geef je aan dat je
iets wel of niet wil? Ben ik boos, bang,
blij of verdrietig? Dit jaar zijn wij gestart
met de methode Kwink die gericht is
op deze ontwikkeling. Elke twee weken
zal er een thema centraal staan. Wij
zijn nu gestart met het thema Een
prettige groep. We praten over wat wij
een prettige groep vinden, doen
spelletjes om elkaar beter te leren
kennen en lezen verhalen over een
andere groep kinderen. Maandag 14
september zullen we met het
volgende thema starten. Dit thema
heet “onze afspraken” en duurt ook
weer twee weken.
Huishoudelijke mededelingen
Om het voor iedereen zo fijn mogelijk
te laten verlopen hebben wij een
aantal verzoeken:
Wilt u de A-formulieren en
gymschoenen inleveren bij de
leerkracht van uw groep?
Zou u de naam van uw kind op de
beker/het pakje, fruit en broodtrommel
willen zetten?
Als u een mail stuurt: graag beide
leerkrachten van uw kind mailen. Zo
blijven zij beiden op de hoogte en
voorkomt u dat u per ongeluk de
leerkracht mailt die de betreffende
dag niet werkt.
Wist u dat de leerkrachten om 14 uur
langs alle hekken lopen? U mag dus
zelf weten bij welk hek u gaat staan.
Extra ondersteuning
Op maandag en woensdagmiddag is
juffrouw Lohra extra in de
kleutergroepen. Op vrijdag is juffrouw
Miranda voor een gedeelte extra in de
kleutergroepen. Zij zullen met groepjes

of individuele kinderen gaan werken.
Wij zijn blij dat deze juffrouwen ons
komen ondersteunen. Welkom!
Startgesprekken
Aanstaande maandag krijgt u een
uitnodiging voor een startgesprek. In
dit gesprek vertelt u over uw kind aan
de hand van een formulier dat u van
tevoren invult. Ouders die recent een
intakegesprek hebben gehad of al
bekend zijn met de leerkracht en geen
nieuwe informatie hebben, hoeven
zich hier niet voor in te schrijven.
We hebben genoten van de goede
start en kijken uit naar de rest van het
schooljaar.
Met vriendelijke groet,
De kleuterjuffen

Groep 3
Welkom in groep 3
We zijn weer gestart! Dit jaar anders
dan anders, jammer dat we elkaar
nog niet echt kunnen ontmoeten,
maar dat komt nog wel deze maand.
Via de mail kunnen we elkaar
ondertussen goed op de hoogte
houden.
Welkom in groep 3 van juf Anne en juf
Lieke. Inmiddels zijn we alweer een
week bezig en wat hebben de
kinderen al veel geleerd. Zo hebben
we de letters i en k geleerd en met
deze letters hebben we al woorden
bedacht en opgeschreven. We leren
deze letter direct als schrijfletter te
schrijven. Dat is nog best moeilijk. Ook
hebben we al gerekend met de
getallenlijn en hebben we ons
letterdoosje voor thuis versierd. Alle
letters die we op school leren, gaan
ook mee naar huis om te bewaren in
het letterdoosje. Dan kunnen de
kinderen de letters thuis ook nog goed
oefenen.
Op maandag en dinsdag is juf Lieke er
en op woensdag, donderdag en

vrijdag juf Anne. We maken er een
gezellig en leuk leerjaar van met
elkaar.
Groepsouders
Via de mail hebben jullie het al kunnen
lezen, maar voor de zekerheid hier nog
een keer: de groepsouders zijn Latifa
Karrouch (moeder van Imaani) en
Coby Hoogland (moeder van Ties).
Bedankt dat jullie deze taak dit jaar op
jullie willen nemen.
Contact
Voor veel ouders is het best spannend
als hun kind naar groep 3 gaat. Extra
lastig is nu dat je als ouders door de
omstandigheden niet mee kan naar
de klas, om het lokaal te bekijken, te
zien hoe je kind zich voelt in de groep
en even contact te leggen met de
leerkracht. We begrijpen dat dit
moeilijk is. We zullen ons best doen om
jullie regelmatig op de hoogte te
houden. Hoe we dat precies gaan
doen, zullen we gaandeweg
ontdekken. Als jullie een vraag hebben
of je ergens zorgen over maken,
schroom dan niet om ons te mailen.
We kunnen dan op een geschikt
moment contact met jullie opnemen
om het een en ander uit te leggen.
Startgesprekken
In de week van 21 t/m 25 september
vinden de startgesprekken plaats.
Verdere informatie volgt nog.
Onderwijsassistent
Mijn naam is Lohra, ik ben 21 jaar en
dit jaar ben ik werkzaam als
onderwijsassistent in groep 3. Ik zal
groep 3 ondersteunen op maandagen woensdagochtend. Naast het
werken als onderwijsassistent volg ik de
deeltijdopleiding pabo op de
Hogeschool Utrecht.
Stagiair op dinsdag
Hallo ouders van groep 3! Mijn naam is
Rijk Batenburg, ik ben 24 jaar oud en zit
in mijn tweede jaar van de pabo op
de hogeschool in Utrecht. Het

komende halfjaar loop ik stage in de
klas van uw kind. Ik heb enorm veel zin
om weer aan de slag te gaan en ga
mijn best doen om er een mooi
halfjaar van te maken met de klas.
Ondanks alle maatregelen waar we
allemaal mee te maken hebben op dit
moment, hoop ik ook u te kunnen
ontmoeten in de loop van dit jaar. Als
u vragen heeft kunt u ze geruststellen
bij Lieke of Anne, en dan zie ik ze
graag tegemoet. Alvast bedankt voor
uw vertrouwen!
Vriendelijke groet, Rijk Batenburg
Kinderboekenweek
Het thema is dit jaar ‘En toen!' Boeken
brengen geschiedenis tot leven,
waardoor de wereld van vroeger
tastbaar wordt. De Kinderboekenweek
is van 30 september t/m 11 oktober.
Kinderen mogen die week hun
lievelingsboek meenemen naar school
en eventueel spullen of attributen
passend bij het thema.
Mondgezondheid
Donderdag 10 september starten we
met een lessenserie over
Mondgezondheid. Deze serie komt uit
een leskist van Buitenwijs in
samenwerking met de GGD. Acht
lessen lang leren we van alles over ons
gebit, de tandarts, wat goed voor je
tanden is en wat niet en er hoort ook
een echte poetsles bij. De kinderen
krijgen een nieuwe tandenborstel
vanuit de leskist en dan gaan we
gezellig met de hele groep
tandenpoetsen!
Gym
Wat fijn dat het meelooprooster zo snel
gevuld is. Voor meer informatie over
gym zie mail van afgelopen
donderdag.
Tot gauw bij de gymles of bij de
startgesprekken!
Lieke, Anne en Lohra

Groep 4

De eerste week groep 4 zit erop! Het
was maandag best wel even
spannend voor veel kinderen om
alleen binnen te stappen in de school
en de nieuwe groep in te lopen.
Gelukkig merken we dat het snel weer
went. De kinderen hebben hun plekje
weer gevonden.
We zijn de afgelopen week bezig
geweest met de lessen van Kwink. We
hebben het gehad over éen veilige
groep'. Hoe zie die eruit? Welke
afspraken moeten we met elkaar
maken, zodat iedereen zich hier
prettig voelt? We hebben een
groepsyell geleerd en een mooi lied
om ons te helpen herinneren dat we
samen sterk staan.
Er zijn ouders die zich afvroegen hoe
het in groep 4 zit met de zwemlessen.
Deze starten pas in februari. Tegen die
tijd ontvangen jullie daarover meer
informatie.
Mochten er andere vragen zijn dan
horen wij dat graag via de mail, de
telefoon of buiten op het plein.

Groep 5
Wat fijn om elkaar allemaal weer te
zien, we hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad.
De eerste week zit erop. Kinderen en
leerkrachten leren elkaar kennen. De
regels en afspraken van de school
worden nog eens extra besproken.
Buiten spelen met elkaar en voetballen
zijn weer snel opgepakt.
We gaan er een leuk en leerzaam jaar
van maken. Dit jaar is er een groep 5A
met als leerkrachten: Judith en Tom en
er is een groep 5B met als leerkracht;
Vienna. Beide groepen volgen
hetzelfde programma, toch kan het
zijn dat we bepaalde thema's op een
ander tijdstip plaats vinden. Dit is vaak
om organisatorische reden.

Zwemles & gymles
Maandag 7 september starten we met
de zwemlessen in groep 5. Groep 5B
zwemt om half 9 en groep 5A zwemt
om kwart over 9. Wij mogen niet alleen
met de kinderen naar het zwembad,
dus er moet een ouder mee. Als er
geen ouder is gaan we niet zwemmen.
We hopen dat u allemaal een keer
inschrijft zodat we elke week lekker
kunnen gaan zwemmen.
Op de woensdag gaan wij naar de
gymzaal De Oever. Wilt u ervoor
zorgen dat de gymspullen in orde zijn?
Huiswerk
In groep 5 oefenen we de tafels in het
schriftje Eenmaal Andermaal. Deze
krijgen de kinderen vanaf oktober op
vrijdag mee naar huis. De vrijdag erna
moet het weer op school zijn. Mag
natuurlijk ook eerder. Als er een toets
van wereldoriëntatie (Naut, Meander
en Brandaan) is, dan krijgen ze de
samenvatting mee naar huis. Fijn als u
dan samen met uw kind deze tekst
bespreekt.
Ouder-kindgesprekken
In de week van 21 t/m 25 september
zijn de ouder-kindgesprekken. Wij
willen jullie graag ontmoeten en meer
over uw kind horen.
Kinderboekenweek
Woensdag 30 september start de
kinderboekenweek. Het thema is 'En
toen?'. Heeft u thuis nog boeken over
de geschiedenis? Dan mag uw kind dit
meenemen naar school. Dit zorgt
ervoor dat het thema tot leven komt.
Groetjes,
Tom, Judith en Vienna

Groep 6
Na een zonnige vakantie zijn we
maandag weer van start gegaan. Het was
best een gekke start zo zonder ouders in
de klas. Gelukkig zijn de kinderen van
groep 6 al gewend aan de school en

konden ze prima hun klas en hun nieuwe
plekje in het lokaal vinden.
We zijn er gelijk keihard tegenaan
gegaan… Af en toe zien we zelfs
rookwolkjes uit de oren van kinderen
komen! Wat een informatie!!!
Gelukkig mogen de ouders in de week
van 21 t/m 25 september ook even komen
kijken in de klas. Er zijn dan ouder/kind
gesprekken. U kunt binnenkort aangeven
welke dag voor u het beste uitkomt. Het is
de bedoeling dat u als ouder(s) SAMEN
met uw kind komt.
De kinderen krijgen een heleboel spulletjes
van school. Een agenda en een etui
moeten ze zelf aanschaffen. Een liniaal
van 15 cm is ook heel handig.
In de loop van de maand gaan we van
start met het plannen van
boekbesprekingen en spreekbeurten. Elk
kind noteert dit zelf in zijn/haar agenda en
de lijst met data hangt in de klas. In elke
nieuwe Snelbinder zetten we ook wie die
maand aan de beurt is.
Omdat ouders (nog) niet de school
mogen binnenkomen kunt u ons altijd
mailen of de school bellen als u vragen
hebt.
Vriendelijke groeten,
Sander en Katty

Groep 7
De groepen 7a en 7b zitten dit
schooljaar samen in de lokalen bij de
BSO. De eerste schoolweken staan
uiteraard in het teken van
kennismaking. We hebben deze week
op creatieve wijze wat kleur
aangebracht op de onderste ramen
van de lokalen aan de buitenzijde.
Ook maken we deze eerste weken
traditioneel een nieuwe
verjaardagskalender voor aan de
muur in de klas. Verder is er over de
eerste schoolmaand niet zoveel te
melden. Mochten er ouders zijn die
graag even één van de leerkrachten

willen spreken ('s morgens of 's
middags snel even binnenwaaien is er
immers ook al niet bij tegenwoordig),
schroom dan niet om via de mail even
contact op te nemen, dan maken we
een afspraak na schooltijd.
We gaan er met elkaar een mooi
schooljaar van maken.
Chantal, Judith, Liesbeth en Gerard

Groep 8
De eerste schoolweek zit erop. We
hebben al hard gewerkt en zijn druk
bezig om er weer een gezellige en
veilige groep van te maken.
De groepsouders zijn dit jaar Dennis de
vader van Fedde en Nathalie de
moeder van Fleur. Op dit moment zijn
het groepsouders op afstand. Mocht
er hulp nodig zijn in de klas zullen zij dit
oppakken en eventueel hulp vragen
aan de andere ouders. Willen jullie de
kinderen thuis controleren op luizen.
Mocht uw zoon of dochter last hebben
van luizen geef dit dan even door via
de mail.
Op donderdag 10 en vrijdag 11
september zal Gemma Ultee voor de
groep staan. Maandag 14 september
ben ik weer aanwezig.
Vanaf maandag 21 september starten
de ouder kind gesprekken. Deze
gesprekken vinden plaats tussen 14.30
uur en 17.00 uur. De gesprekken vinden
plaats op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. U kunt via een
mail doorgeven welke dag uw
voorkeur heeft, dan plan in de
gesprekken in.
Op 30 september start de
Kinderboekenweek. Het thema dit jaar
is 'En toen' we gaan terug in de tijd. De
boeken brengen de geschiedenis
weer tot leven.
Gerard en Femke

