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
De 1e schoolweek!
Bijzonder om de jongste leerlingen te
zien genieten van de middelen die
voor hen op het plein zijn gemaakt. De
waterval werd goed benut,
zandkastelen zijn gebouwd en onder
de wilgenbomen zijn verhalen verteld.
Ook de bovenbouw heeft in de eerste
week van het warme weer genoten.
Toch werd het naarmate de week
vorderde ook wel erg warm in het
gebouw. We kijken terug op een
ontspannen start en hopen op een
succesvol en vrolijk schooljaar.
De Schoolreis op 13 september!
De inkomsten van de sponsorloop, een
bijdrage van de
Medezeggenschapsraad en een gift
vanuit de Stichting Vrienden van De
Tandem hebben het mogelijk
gemaakt om de leerlingen een
schoolreis aan te bieden. Op 13
september gaat de gehele school op
schoolreis naar Drievliet. In de gele
brief heeft u meer informatie hierover
ontvangen. We hebben er zin in!
Jaarboekje en Jaarkalender
Om te voorkomen dat zaken
zoekraken en een overvloed aan
informatie ontstaat, geven wij
aankomende week het Jaarboekje en
als het lukt met de drukker, ook de
Jaarkalender. Bijzonderheden treft u
op de website en in de Snelbinders
aan. We raden u aan om de tassen
van uw kind(eren) te controleren.
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Informatieavond 7 september
Op verzoek van de sportliefhebbers
om de speeldata van het Nederlands
voetbalelftal gepland: De
informatieavond per groep vindt
plaats op 7 september. In de tas van
uw oudste kind treft u de uitnodiging
aan. Voor de volledigheid een korte
weergave van de planning:
Programma 7 september:
19.15

Inloop naar lokaal van uw
keuze
19.30-20.15
Ronde 1 (groepen 1/2 in hal
onderbouw)
20.15-20.30
Koffie en thee
20.30-21.00
Mededelingen van de MR
21.00-21.45
Ronde 2 (groepen 1/2 in de
eigen lokalen)
We rekenen op uw komst!

De Tandem groeit!
Het huidige aantal inschrijvingen en de
prognoses voor aankomende jaren
wijzen op een groei van het aantal
leerlingen. Binnen IJsselstein neemt het
aantal leerlingen in de
basisschoolleeftijd juist sterk af. Dit
heeft forse consequenties voor de
basisscholen die IJsselstein rijk is. Voor
nu en in de nabije toekomst geldt dit
niet voor De Tandem. Op het moment
wordt verkend hoe De Tandem verder
met de toekomstige groei om zal
gaan. Het invoeren van een wachtlijst
en een interne verbouwing behoren
tot de opties.
Spaargeld Werkweek
Vanaf maandag 29 augustus staat
juffrouw Riet weer op de maandagen
om 08.30 uur klaar om het spaargeld
voor de Werkweek te ontvangen.

Jaarplanning en vakanties 2016/2017
De inroostering van de vakanties is ons
bekend en treft u hieronder aan. Op
de website treft u tevens de globale
kalender voor het gehele schooljaar
aan.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen Goede vr. +
ma.
Koningsdag woe.
mei vakantie (2 wk)
Hemelvaart
pinksteren ma.
Zomervakantie

17-okt-16
26-dec-16
27-feb-17
14-apr-17

21-okt-16
6-jan-17
3-mrt-17
17-apr-17

24-apr-17
25-mei-17
5-jun-17
10-jul-17

5-mei-17
26-mei-17
20-aug-17

Studiedag in 2016: 23 september. De
leerlingen zijn dan vrij.
Leerplicht, verlof en vakanties
De school volgt de wet- en
regelgeving omtrent Leerplicht.
vakanties controles uit te voeren.
Naast verzuim wordt ook
gecontroleerd of leerlingen te vaak te
laat op school zijn. In het geval van
ongeoorloofd verzuim kan de
Leerplichtambtenaar hier
consequenties aan verbinden.
Stichting Vrienden van de Tandem
We zijn blij om te vermelden dat deze
stichting een ANBI-Status heeft
verkregen.
ANBI staat voor Algemeen Nut
Beogende Instelling. Een ANBI draagt
op de een of andere wijze bij aan het
algemeen nut. Het kan een goed doel
zijn en het kan ook een culturele of
een wetenschappelijke instelling zijn.
De Belastingdienst stelt voorwaarden
aan een organisatie die een ANBI wil
zijn. Een organisatie die daaraan
voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is
aantrekkelijk voor donateurs
omdat giften aan een
ANBI belastingvoordeel kunnen
opleveren. Dit geldt zowel voor losse
giften via de giftenaftrek als via
periodieke giften.
Ziet u, onder deze gunstige
voorwaarden, mogelijkheden om een

steentje bij te dragen? Neemt u dan
contact op met de voorzitter van de
MR Oscar Kempees of Vincent
Kalshoven. Zie voor meer informatie:
http://www.detandemijsselstein.nl/word-vriend-van-detandem/
Jubileum De Tandem
Dit schooljaar bestaat De Tandem 40
jaar en is inmiddels een begrip binnen
IJsselstein. Gedurende het schooljaar
zijn er activiteiten gepland waarbij we
iedereen betrekken. We starten met
een schoolreisje voor de leerlingen,
maar er volgt meer voor (oud)leerlingen, ouders en collega’s
worden betrokken. We doen dit stap
voor stap want het onderwijs gaat
gewoon voor en door!
Reguliere Snelbinder
Op 2 september ontvangt u digitaal
Snelbinder 1. Hierin weer
wetenswaardigheden vanuit iedere
groep. Geregeld staan er ook nieuwe
berichten op de website: www.detandem.nl. Heeft de app al
geinstalleerd?
Onze meester Theo
Het doet ons verdriet om te melden
dat wegens oncologische
omstandigheden wij onze Theo
gedurende een langere periode
moeten missen. Het bericht heeft ons
diep getroffen toch hebben wij hoop
op een goed herstel. Hierover houden
wij u op de hoogte. We wensen Theo
en zijn naasten veel kracht toe.
Tip!
Wilt u eerder informatie delen met de
leerkracht, dan kunt altijd een
afspraak maken. Hierbij nodigen we u
van harte uit om hier gebruik van te
maken.
Tot volgende week!

