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
Formatie
Met de zomervakantie op komst staat het
schooljaar 2017-2018 alweer voor de deur.
De voorbereidingen daarvoor zijn in volle
gang, op school én bij Stichting Robijn. Een
van de belangrijkste voorbereidingen op
het nieuwe schooljaar is de planning van
welke leerkracht voor welke groep staat.
De Tandem kan mede dankzij Stichting
Robijn een gemiddelde groepsgrootte van
1:23 realiseren. Dit is onder het landelijk
gemiddelde van 1: 26. De Tandem zal
daarom aankomend schooljaar starten
met elf groepen. Dit betekent drie
kleutergroepen 1/2, twee groepen 3 en
twee groepen 4. De groepen 5 t/m 8 zijn
enkelvoudig.

Groepsbezetting
De leerkrachten die voor de groepen
staan, zijn als volgt ingedeeld:
1/2A: Juffrouw Bibi
1/2B: Juffrouw Minka en juffrouw Lisette
1/2C: Juffrouw Fenneke
3A: Juffrouw Annet en juffrouw Chantal
3B: Juffrouw Ingrid en juffrouw Anne
4A: Juffrouw Femke. Op woensdag
juffrouw Vera of juffrouw Wendy
4B: Juffrouw Anneke en meester Gerard
5: Juffrouw Vera en juffrouw Judith
6: Juffrouw Birgit en juffrouw Katty
7: Juffrouw Wendy en juffrouw Liesbeth
8: Meester Sander
IB: Juffrouw Sjanel (schoolbreed)
IB: Juffrouw Judith (gr. 6,7,8)
RT + PGB: Juffrouw Anne
Administratie: Juffrouw Riet
Conciërge: Meester Theo
Directie: Meester Vincent

Extra editie
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Prikactie (herhaald bericht)
Op 27 juni gaan wij, net als de andere
basisscholen in Nederland, een uur later
open dan normaal. Dit betekent dat De
Tandem haar deuren opent om 09.25 uur.
Meer informatie treft u aan op:
http://www.detandem-ijsselstein.nl/wptan/wp-content/uploads/2017/06/Briefomtrent-actie-Primair-Onderwijs.pdf
Mocht u gebruik maken van een BSO/VSO
dan raden we u aan de organisatie in te
lichten.

Verdeling groepen 1/2 en groepen 3
Met de grootste zorg zijn de
kleutergroepen en de groepen 3 voor
schooljaar 2017/2018 samengesteld. In een
apart schrijven wordt u hierover
geïnformeerd. U ontvangt de verdeling via
de groepsmail die de leerkracht verstuurt.
Wachtlijst
De Tandem is sinds jaar en dag een school
waar veel ouders hun kinderen aan toe
vertrouwen wanneer het gaat om goed
basisonderwijs. Als school waarderen we
dit vertrouwen maar willen garant blijven
staan voor de kwaliteit van ons concept.
Dit heeft er toe geleid dat De Tandem in
samenspraak met de
medezeggenschapsraad waarin
leerkrachten en ouders vertegenwoordigd
zijn, is overgaan tot het instellen van een
wachtlijst voor schooljaar 2017/2018.
Ouders waarvan hun kind in dit schooljaar
de leeftijd van vier jaar bereikt, worden
verzocht om contact op te nemen met de
directie indien zij hun kind op De Tandem
willen plaatsen. De school zal dan de
wachtlijst nakijken of er nog een
mogelijkheid is. Ook voor schooljaar
2018/2019 begint het maximum in zicht te
raken. Het aantal plaatsen is nog zeer
beperkt.
Geïnteresseerden kunnen contact met de
school leggen via: 030-6883760 of via
info@de-tandem.nl

Monitor Sociale Veiligheid
In Nederland is de Monitor Sociale
Veiligheid een verplicht item. Leerlingen
van groepen 7&8 worden bevraagd op
hun welbevinden binnen de school.
Afgelopen week hebben de leerlingen op
anonieme basis deelgenomen aan dit
onderzoek. Het rapport hebben wij
inmiddels ontvangen. De leerlingen
beoordelen De Tandem op het gebied
van sociale veiligheid met een 8.1. Een
mooie beoordeling. We danken de
leerlingen voor hun deelname en oordeel.
Familiedag plus Barbecue
Aan het enthousiasme zal het niet liggen.
Het aantal aanmeldingen is enorm. Op 30
juni organiseert De Tandem, mede in het
kader van het jubileum, de familiedag
inclusief barbecue. Met oog op de
veiligheid geven wij aan dat kinderen
onder het toezicht vallen van de
ouders/verzorgers.
Laatste schooldag
In de verstrekte jaarkalender staat dat de
leerlingen op 6 juli om 13.00 uur uit zijn. Dit
is niet juist. Rond 13.00 uur zullen de
leerlingen naar buiten gaan om het
schooljaar in stijl af te sluiten. Dit doen wij
bij goed weer op het plein. Na de
afsluiting zullen de leerlingen met de
leerkracht mee naar binnen gaan om alle
spullen te pakken en elkaar een fijne
vakantie te wensen. Rond 14.00 uur
hebben de leerlingen vakantie.

Studiedagen 2017/2018
In schooljaar 2017/2018 vinden de
studiedagen van het team op de
volgende data plaats. De leerlingen zijn
dan vrij.









21&22 september
23 oktober
6 december
24 januari
12 februari
29 maart
15 juni
13 juli

Verlof Suikerfeest
We hebben begrepen dat het Suikerfeest
op zondag 25 juni valt. De school kan
maximaal 1 dag verlof verlenen. Een
verlofformulier is op te halen bij de directie.

Sparen Werkweek
Voor dit schooljaar is de mogelijkheid om
te sparen voor de Werkweek gestopt. In
het nieuwe schooljaar kan weer worden
gestart met sparen.
Jaarkalender
Vakanties en studiedagen zijn alvast
gedeeld. Omdat De Tandem mede
afhankelijk is van derden, moeten we nog
even wachten met de uitgave van de
nieuwe jaarkalender. Wanneer de laatste
informatie kan worden verwerkt sturen wij
de kalender naar de drukker. We delen de
kalender begin schooljaar 2017/2018.
Richting einde schooljaar
Hierbij willen we alvast iedereen hartelijk
danken die zich in heeft gezet om ook
schooljaar 2016/2017 goed te laten
verlopen. Een schooljaar vol bijzondere en
extra activiteiten waar veel hulp bij nodig
was. Allen in het kader van ons jubileum!
Vincent Kalshoven

