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
Start van het nieuwe schooljaar
De vakantie is voorbij gevlogen en wordt
volgens traditie afgesloten met de IJVO.
We hopen dat een ieder een goede
zomer heeft gehad en klaar is om de
draad weer op te pakken. Het team van
De Tandem hoopt in samenwerking met
ouders en leerlingen er weer een
succesvol schooljaar van te maken!
Welkom nieuwe leerlingen!
Door verhuizingen, sluiten van scholen of
omdat leerlingen net 4 jaar zijn geworden
zullen wij een aantal nieuwe gezichten
zien op De Tandem. We wensen de
leerlingen en ouders van harte welkom op
onze school.
1e Schooldag
Maandag 21 augustus openen we om
08.25 uur onze deuren. Iedere leerling
weet naar welke juf of meester hij/zij kan
gaan. De inloop is op deze dag iets
verruimd. Bij het luiden van de tweede bel
willen wij starten met het programma van
de dag. Ouders worden verzocht om de
school dan weer te verlaten.
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 dit schooljaar.
Barbecue (herinnering)
Velen hebben zich ingeschreven: Op 15
september organiseert De Tandem de
barbecue. Voor vragen of aanmelding
kunt u terecht bij juffrouw Wendy & Judith.
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Formulieren
Aankomende dagen zullen de leerlingen
een formulier mee krijgen. Op dit formulier
worden vragen gesteld over
adreswijzigingen, noodnummers en
andere belangrijke zaken. Het is van groot
belang dat wij deze formulieren ingevuld
retour krijgen. Dit omdat wij
ouders/verzorgers moeten kunnen
bereiken in geval van nood of dat
bepaalde post ook het juiste adres bereikt.
Alvast dank voor uw medewerking.
Opleidingsschool
De Tandem is een opleidingsschool voor
studenten van de Pabo en het ROC.
Daarnaast verbonden aan de Universiteit
Utrecht. Aankomend schooljaar zal De
Tandem een groot aantal stagiaires
opleiden. U zult dus een aantal nieuwe
gezichten zien.
Gezocht: bibliotheekouders!!
Zoals u wellicht weet, heeft de school een
uitgebreide bibliotheek met een
professioneel administratiesysteem, veel
boeken op diverse leesniveaus en genoeg
informatieboeken over diverse
onderwerpen. Elke woensdagmorgen
krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8
de gelegenheid om een boek lenen. Dit
boek lezen ze in de klas aan het begin van
de dag of als hun taakwerk af is. Ook
kunnen ze informatieboeken over diverse
onderwerpen lenen, die ze gebruiken voor
werkstukken.
De schoolbibliotheek wordt gedraaid door
een aantal enthousiaste moeders en oma,
maar we zijn op zoek naar meer mensen.
Lijkt het u leuk om regelmatig een aantal
uur te helpen op school en de kinderen te
helpen met hun zoektocht naar het
allerleukste boek? Informeer dan eens bij
Manon Blom, moeder van Max (gr. 7) en
Julia (gr. 4) of mail naar
blom_manon@hotmail.com.

De schoolbibliotheek is wekelijks op
woensdag geopend van 8.30 tot 10.30 uur
en we zijn op zoek naar papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s die een keer in de twee of
3 weken willen helpen.

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

Team De Tandem

29 maart
22 mei
15 juni
13 juli

