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
Schooljaar zit er op
Met het schrijven van de laatste
Snelbinder van dit schooljaar komt ook
het einde van dit schooljaar in zicht.
Wederom een mooi jaar waarin onze
leerlingen grote sprongen hebben
gemaakt. We danken specifiek de
ouders die zich betrokken hebben
getoond bij de diverse activiteiten
gedurende dit schooljaar. Dankzij alle
inzet konden we er voor de leerlingen
er weer een succesvol jaar van
maken.
Perenboom
Met het afscheid hebben de
leerlingen van groep 8 een volwassen
(35 jaar oude)perenboom geschonken
aan de school. Een prachtig gebaar.
Deze zal weer een mooie plek krijgen
op ons schoolplein.
Donderdagmiddag
Rond 13.30 uur zullen alle leerlingen het
schooljaar afsluiten op het grote plein.
De leerlingen gaan na afloop van dit
programma eerst nog terug naar de
klas zo dat zij alles kunnen pakken en
er goed afscheid kan worden
genomen van de leerkracht. Mocht
het weer tegen zitten, dan vindt de
gehele afsluiting binnen plaats.
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Schoolapp hopelijk in werking
Allerlei technische problemen hebben
de invoering van de schoolapp
vertraagd. Er is ons door de bouwer
beloofd dat na de vakantie het toch
echt gaat werken. Informatie hierover
ontvangt u met start nieuwe
schooljaar.
Vrije dagen en vakanties
 14&15 oktober studiedagen=
leerlingen vrij
 19 t/m 27 oktober= Herfstvakantie
 21 december t/m 5 januari
Kerstvakantie
 22 februari t/m 1 maart
Voorjaarsvakantie
 2 maart: studiedag leerlingen vrij
 10 april Goede Vrijdag
 13 april 2e Paasdag
 20 april t/m 5 mei: meivakantie
 20 mei: Studiedag leerlingen vrij
 10 juli: Studiedag leerlingen vrij
 17 juli: Studiedag leerlingen vrij
16 Oktober Thema-avond
Op 16 oktober organiseert de MR een
avond. Uitnodiging volgt in het nieuwe
schooljaar. We rekenen op uw komst.
Een fijne vakantie gewenst!
Wij wensen u een fijne vakantie. We
hopen iedereen weer uitgerust en
vrolijk terug te zien!

Start schooljaar 2019/2020
Op 2 september openen wij weer onze
deuren. Voordat we starten zullen vele
partijen bezig zijn in, op en rondom
onze school. We hopen dat alles weer
in orde is voordat het schooljaar start.
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