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)

Schoolleiding algemeen
Terugblik donderdagavond
Donderdag was een fantastische dag. In
de ochtend zijn diverse activiteiten
gedaan. We kregen al snel door dat
leerlingen het erg leuk vonden.
In de avond was het traditionele
avondprogramma. Er was eten en drinken
in overvloed.
Ook aan de kinderen die het minder goed
hebben is goed gedacht. De verzamelde
spullen voor het kindertehuis Tinkerbell
worden aangeboden worden
aangeboden aan de Stichting
Roemeense Kinderhulp.
Buiten werd onder enthousiaste en
deskundige begeleiding van ouders de
mogelijkheid geboden om met elkaar te
genieten van een hapje en een drankje.
Kerstbomen, kampvuur en de tent
maakten het geheel compleet. Dank aan
alle ouders die bij hebben gedragen aan
een bijzondere decembermaand!
Inschrijven van broertjes/zusjes
Inmiddels is het punt gekomen dat de
school voor bepaalde groepen een
wachtlijst moet invoeren. Ook de instroom
van jonge leerlingen is aanzienlijk. Op een
later moment zal de procedure op de
website worden geplaatst. Om
misverstanden of teleurstellingen te
voorkomen verzoeken wij u om tijdig
jongere broertjes/zusjes in te schrijven. Dit
kan al vanaf de leeftijd van 1 jaar.
Cito-scores openbaar
Net als voorgaande jaren heeft RTL de
Citoscores van alle basisscholen
vergeleken. In de publicatie van de Citoscores (en alle andere eindtoetsen)
hebben bijna alle basisscholen van
Nederland een cijfer gekregen.
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Die score wordt vergeleken met de scores
van scholen die dezelfde soort leerlingen
hebben. Hoe beter de score is in
vergelijking met de andere scholen, des te
hoger het rapportcijfer. Een school is meer
dan alleen de Citoscores en uitslagen
kunnen per schooljaar wisselen. Toch zijn
we blij dat we kunnen melden dat De
Tandem voor het derde jaar op rij bij de
hoogst gewaardeerde scholen van de
regio wordt vermeld. Dit jaar heeft De
Tandem een waardering van een 8
gekregen.
Wilt u meer weten over het onderzoek dat
RTL heeft uitgevoerd dan verwijzen wij u
naar de website:
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland
/zo-scoort-jouw-basisschool-voor-de-citotoets
Herinnering studiedag 4 januari
Ter herinnering melden dat op 4 januari de
leerlingen vrij zijn. Dit i.v.m. een studiedag
van Stichting Robijn.
Verkeersouders gezocht
Om bij te dragen aan een veilige
omgeving zijn wij op zoek naar
verkeersouders. Mocht u interesse hebben,
loopt u gerust even binnen. Alvast
bedankt voor uw hulp!

Tot slot
Het jaar 2015 was een productief en
succesvol jaar voor de Tandem. We
hopen dat wij in 2016 op deze voet
verder mogen gaan. Hierbij rekenen
we weer op de samenwerking met alle
betrokken. Alvast dank hiervoor.
Daarnaast wensen wij u goede dagen
toe en een gelukkig 2016!
Team De Tandem

