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
Het nieuwe schooljaar!
Vanaf 27 augustus openen wij weer
onze deuren. De zomervakantie is
afgesloten met de IJVO en
ondertussen is het team van De
Tandem druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar.
We hopen dat u een goede zomer
heeft gehad. Het team van De
Tandem is er klaar voor en wenst
iedereen een succesvol 2018/2019 toe!
Aankomende maandag
De eerste bel zal om 08.20 uur luiden
en vervolgens zullen de deuren
worden geopend. We kiezen op deze
dag voor een verlengde inloop. Rond
08.40 uur zal de tweede bel gaan. We
kunnen op deze wijze rustig starten, de
lokalen vinden en kort kennis maken
met de leerkrachten. Na het luiden
van de tweede bel gaan we echt
beginnen!
Grote wissel!
We hebben de groepsindeling binnen
het gebouw gewijzigd. Dit betekent
dat er door enkele groepen een
andere ingang moet worden gebruikt.
Hieronder het overzicht:
Groepen 7 & 8: De ingang bevindt zich
aan de zijde van de parkeerplaats.
Niet te missen!
Groepen 4, 5 & 6: via de hoofdingang
van de school. Groep 6 bevindt zich
net voorbij de klapdeur.
Groepen 1 t/m 3 bevinden zich op de
bekende plek!
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Interne begeleiders
De intern begeleiders treft u in
dezelfde kamer als de directie. Renate
van Eck is de intern begeleider van de
groepen 1t/m 4. Tevens is zij de
vertrouwenspersoon. Judith Everaert is
de intern begeleider van de groepen 5
t/m 8. Ook staat zij geregeld voor
diverse groepen.
Nieuwe jaarkalender
Op de website staan de belangrijke
zaken als vakanties en studiedagen
van schooljaar 2018/2019. Wanneer
wij de laatste gegevens hebben
ontvangen drukken wij ook een
schoolkalender af. Deze ontvangt u
eerdaags.
AVG
U ontvangt aankomende week een
aantal formulieren. Deze hebben te
maken met de Wet op de Privacy. We
verzoeken u om deze uiterlijk 31
augustus ingevuld aan de leerkracht
te retourneren. Alvast dank voor uw
medewerking.
Informatieavond 5 september
Op 5 september om 19.00 uur vindt de
jaarlijkse informatieavond plaats. U
kunt dan nader kennis maken met de
leerkracht(en) van uw kind en u
ontvangt de belangrijke informatie
over de groep en school. Ook de MR
zal aanwezig zijn voor een
verantwoording van afgelopen het
schooljaar en de plannen voor het
nieuwe schooljaar. We rekenen op uw
komst!
Tot maandag!

