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De Snelbinder is het ouderinformatieblad van de Daltonschool De Tandem, voor
Openbaar Basisonderwijs te IJsselstein.
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Schoolleiding algemeen
Afronding 2018
We zijn nu ruim vier maanden op weg.
Er is in deze hard gewerkt met, door en
voor onze leerlingen. Naast de
reguliere lessen zijn er diverse vieringen
geweest en is er op andere manieren
geleerd. Hierbij denken we aan de
gastlessen, muzieklessen, schaatsen
etc.. We hebben nog meer op de
planning staan maar nu eerst vakantie.
Namens het team van De Tandem
wens ik u en uw naasten fijne
feestdagen toe en een succesvol
2019!
Terugblik kerstavond
Het was een fantastische avond.
Kinderen en uiteraard ouders hebben
de mooiste en lekkerste gerechten
meegenomen waarvan enorm is
genoten. Ook de ontmoeting in de
centrale ruimte werd druk bezocht.
Ook hier waren diverse gerechten
meegenomen door ouders. Dank voor
de positieve reacties. Deze avond is
voor herhaling vatbaar.
Bezoek Rijksmuseum
Op 9 januari zullen de groep 6&7 het
Rijksmuseum bezoeken. Informatie
hierover is door de leerkrachten reeds
gedeeld. Mocht u vragen hebben dan
kunt u bij groepsleerkracht terecht.
Goede voornemens?
Voor de zekerheid geven wij nogmaals
aan dat het schoolplein rookvrij is. We
rekenen op uw medewerking. Alvast
bedankt.

Kersteditie
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Werk in uitvoering
Halverwege januari zal het schoolplein
een onderhoudsbeurt krijgen. Dit als
het weer mee zit. Dit kan enige
overlast geven met parkeren of door
smallere looproutes.
De Tandem en de AVG
Ongetwijfeld ook voor u of uw
organisaties een bekend gegeven.
Voor een school heeft deze wet enige
impact wanneer het gaat om foto’s of
filmmateriaal. We moeten per leerling
nagaan of de foto verspreid kan
worden etc.. Zoals u begrijpt is dit met
270 leerlingen een uitdaging die
eigenlijk niet haalbaar is. Vooralsnog
zullen we dus zeer summier foto’s
kunnen delen. We slaan de foto’s wel
op en deze zullen in het eindboekje
van groep 8 worden opgenomen.
Juffrouw Annet met verlof
Ze heeft het volgehouden tot het
maximale! Nu gaat juffrouw Annet met
verlof. We wensen haar alvast veel
geluk en gezondheid toe. Juffrouw
Anne neemt de gehele maand januari
over en zal per februari een duoschap
gaan vormen met Lieke van
Amerongen. Een nieuwe collega met
een brede ervaring in het onderwijs. Zij
zal zich spoedig voorstellen.

MR
Op maandag 10 december is de MR weer
bijeengekomen. Hieronder volgen
beknopt een aantal besproken
onderwerpen:



Het eerste half uur zijn de leerlingen
van de leerlingenraad ook
aanwezig. De wensen uit een











eerdere ontmoeting worden
geëvalueerd (meer Engels, meer
buitenles, spelen op het plein van
BSO, muziek) en er worden
afspraken gemaakt voor de
aanschaf van een aantal
leesboeken. De leerlingen vertellen
ook over hun ervaring in het
andere gebouw. Ze geven aan dat
er intensiever contact is tussen de
twee klassen. En dat er veel rust is,
dat zeer gewaardeerd wordt. Een
nadeel is het beperkte aantal
computers.
Vanaf februari komt er een 4e
kleuterklas voor nieuwe instroom
kleuters.
Er wordt een thema-avond
georganiseerd met een interessant
onderwerp, deze moet nog
gepland worden. Naar
verwachting zal dat in het voorjaar
plaatsvinden.
Er is een groot tekort aan
leerkrachten en ook binnen Robijn
is dat te merken. Binnen de
invalpool is vaak niemand meer
beschikbaar. De Tandem heeft een
noodplan voor opvang binnen het
team, om te voorkomen dat
leerlingen naar huis moeten
worden gestuurd.
1. Uitgangspunt is dat iedereen
met lesbevoegdheid kan
inspringen (directeur, RT, IB-ers)
2. Parttimers kunnen worden
gevraagd ook op andere dagen
te komen.
3. Klassen kunnen worden
samengevoegd
De MR is in gesprek met een
verkeersdeskundige van de
Gemeente IJsselstein om samen op
zoek te gaan naar een verbetering
van de onveilige parkeersituatie.
Na positieve Kascontrole krijgt
penningmeester Jeroen Keuning
decharge voor de jaarrekening.
Diverse ideeën van de werkgroep
“Ik ben de Tandem” ter
bevordering van de

ouderbetrokkenheid worden
besproken. De deelnemers van de
werkgroep gaan aan de slag met
de uitvoering van de plannen.

Oproep Avond4daagse!
Avond4daagse organisator gezocht!
Vanaf komend jaar zal de
Avond4daagsecommissie nog maar
door 1 persoon bemand worden.
Zonder de hulp van extra ouders in de
commissie wordt het lastig om ook de
komende jaren een toffe vierdaagse
op poten te zetten. Heb jij zin om het
team te komen versterken om er voor
de kinderen vier te gekke avonden
van te maken? Stuur dan even een email naar rinkegsxf@gmail.com
Hopelijk tot snel bij de volgende
commissievergadering!
groeten Rinke en Ridwan

MR en directie
Nieuwjaarskoffie
We nodigen u van harte uit om op 7
januari na het brengen van uw kind
even langs te komen om het nieuwe
kalenderjaar in te luiden.
Waar: kamer van directeur Vincent
Kalshoven
Wanneer: maandag 7 januari 2019,
8.30 - 9.00 uur
Wat: ontmoeting voor ouders, met
koffie en thee

Ingezonden mededeling

aan
sportvereniging,
BSO
of
hobbyclub. Op deze dinsdag duurt de
schooldag voor de groepen 3 t/m 7
dus tot rond de klok van 16:00 uur.
Details over de organisatie volgen
later.
Voor nu alvast fijne feestdagen,
Muzikale groet van muziekcommissie
“De Muzikanoos”

Belangrijk bericht voor de
ouders /verzorgers van de
groepen 3 t/m 7.
Beste ouders / verzorgers,
De Kerstvakantie is nog niet begonnen
of we sturen u al informatie over 2019.
Deze info kan voor u belangrijk zijn, het
gaat om een voorstelling die we met
de
groepen
3
t/m
7
gaan
voorbereiden en uitvoeren.
We kunnen er nog niet al te veel van
verklappen, maar het gaat een unieke
voorstelling
worden waarbij
alle
groepen een optreden verzorgen en
waar alle optredens ook samen een
groot verhaal gaan vertellen. Natuurlijk
wilt u daar ook bij zijn, dus mocht u uw
werkdagen nog moeten inplannen,
dan kunt u er alvast rekening mee
houden.
De dag van de uitvoering is dinsdag 19
maart, de uitvoering vindt plaats in het
Fulcotheater.
Onder schooltijd treden alle groepen
voor elkaar op, in de middag volgt de
volledige uitvoering voor ouders en
belangstellenden (met een maximum
van
2
per
gezin).
De
middagvoorstelling is gepland tussen
14:15 en 16:00 uur.
U kunt dit, indien het voor u van
toepassing is, ook alvast doorgeven

