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
editie

30-08-19

door de MR. U ontvangt via de MR
hiervoor de uitnodiging.

Aankomende maandag
Maandag zal de school weer haar
deuren openen om 08.20 uur. We
starten direct bij de 2e bel om 08.30
uur.

Gymdagen
We gymmen ook dit jaar weer op
maandag en vrijdag. Maandag in de
IJsselhal en vrijdag in De Oever.
Formulieren
Ook dit jaar controleren we nog
handmatig alle gegevens. Dit zal het
laatste jaar zijn. Daarna krijgt u de
mogelijkheid het zelf digitaal te
wijzigen. U ontvangt in de eerste week
dus een aantal formulieren. Zo zijn we
weer up to date. Alvast dank voor uw
medewerking.

Starten met sparen
Op 9 september zal Riet weer starten
met het innen van het spaargeld
betreffende de Werkweek. Mocht u
hierover vragen hebben dan kunt u
terecht bij Riet de Gast.

Koffiemoment met MR en directie
Aankomende maandag zal er een
afvaardiging van onze MR en directie
in de centrale hal u verwelkomen met
een kopje koffie of thee. U bent van
harte uitgenodigd.

Algemene informatieavond
Op 11 september vindt de
informatieavond plaats. U kunt dan
kennis maken met de groepsleerkracht
en er wordt uitleg gegeven over de
planning en inhoud van het nieuwe
schooljaar. U ontvangt nog een
uitnodiging.

De moestuin
Dankzij de hulpouders heeft onze
moestuin gegroeid en gebloeid. Het
oogsten gaat beginnen. In de klassen
zullen de leerlingen kennis maken met
bepaalde groenten en/of zullen zij
koken en bakken. Onze speciale dank
aan de betrokken hulpouders.
Wij wensen iedereen nog een fijn lang
weekend en hopen iedereen
aankomende maandag te
ontmoeten.

Een nieuw schooljaar!
We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft mogen ervaren en dat
iedereen weer uitgerust kan starten.
We wensen iedereen een mooi
schooljaar toe.

Ouder(kind)gesprekken
In de week van 23 september vinden
de ouder/kind gesprekken plaats. Ook
hiervoor ontvangt u nog een
uitnodiging.

Team De Tandem

Thema-avond
Op 16 oktober vindt de Thema-avond
plaats welke wordt georganiseerd
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