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
Welkom!
Nu de IJVO haar vijftigste editie
afrondt en de meeste ouders en
kinderen weer terug zijn in Nederland is
het tijd om weer naar school te gaan.
We hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft mogen ervaren
en zien graag iedereen op maandag
terug op De Tandem.
Een speciaal welkom aan alle nieuwe
leerlingen en hun ouders. We wensen
iedereen een fijn schooljaar toe!
De Tandem bestaat 40 jaar!
Dit schooljaar viert De Tandem haar
jubileum! Er staat een aantal
verrassingen te wachten. Hierover
ontvangt u t.z.t. meer informatie. Naast
dat de school 40 jaar bestaat zijn ook
juffrouw Ingrid en juffrouw Sjanel 40
jaar in dienst van het onderwijs!
Maandag 22 augustus
Aanstaande maandag openen wij
weer onze deuren. Om 08.25 uur gaat
de eerste bel. De tweede bel zullen wij
op deze dag laten luiden om 08.35
uur. Zo is er even meer tijd om binnen
te komen. Bij het luiden van de
tweede bel verzoeken we de ouders
om de school weer te verlaten zodat
we het dagprogramma kunnen
starten.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8
zullen al vrij snel gaan genieten van
een opening en techniekshow. Om
14.00 uur zijn de leerlingen weer uit.
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Formulier A
Ieder schooljaar controleert de school
de gegevens van de leerlingen. U
ontvangt aankomende week een
zogenoemd ‘Formulier A’. We
verzoeken u deze weer in te vullen en
ondertekend voor 29 augustus te
retourneren bij de groepsleerkracht
van uw kind(eren).
Spaarsysteem Werkweek
De mogelijkheid bestaat om te sparen
voor de Werkweek die in de groepen
7&8 plaatsvindt. Vanaf 29 augustus is
het weer mogelijk om bij juffrouw Riet
het spaargeld in te leveren. Wilt u
meer informatie dan kunt u op de
maandagochtenden terecht bij
juffrouw Riet.
Juffrouw Riet wordt 60 jaar!
De opening van het schooljaar valt
samen met de verjaardag van onze
juffrouw Riet. Mocht u haar
tegenkomen, schroomt u dan niet om
haar te feliciteren!
Oproep Moestuin
Mocht u beschikken over groene
vingers of wilt u de school helpen in de
moestuin dan rekenen we op u! De
moestuin moet winterklaar worden
gemaakt en we hopen dat we hier
hulp bij mogen ontvangen. U kunt zich
aanmelden bij juffrouw Anne of
juffrouw Wendy.
We wensen iedereen nog een goed
weekend en hopelijk zien wij elkaar op
maandag 22 augustus!

