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Mailberichten
U krijgt deze mail ook op papier omdat er foutmeldingen binnen komen op de verzonden Oehoe.
Vriendelijk verzoek of u wilt controleren of u alle nummers hebt ontvangen. Graag wijzigingen in
mailadres z.s.m. doorgegeven op info@torenuil.nl met vermelding van naam en groep van uw kind.
Koningsdag 26 april
Op dit moment zijn er gesprekken met de gemeente en de verschillende scholen over de invulling
van de Koningsdag. Omdat wij deze dag ook het afscheid van Meester Hans hebben gepland (hij
gaat dan met pensioen) en we hiervoor al een programma hadden samengesteld, zoeken we nog
naar een goede combinatie van festiviteiten. Zodra het duidelijk is hoe de dag er uit gaat zien,
laten wij het u weten.
Zwemmen
Zaterdag 23 maart zijn er schoolzwemwedstrijden gehouden in De Hooghe Waerd. Marloes Meeus
uit 5b heeft de 3e prijs gewonnen in de vrije slag. Isa, Jip, Mette, Kayleigh, Lisanne, Robin en Yelda
hebben hard gezwommen en zijn met een lintje naar huis gegaan.
IJsjes
In Zenderpark opent een ijssalon haar deuren, daarom krijgen alle kinderen een bon om op
woensdagmiddag een gratis ijsje af te halen.
Speeltuin Kloosterplantsoen
Wellicht hebben jullie het al gehoord: op vrijdag 12 en zaterdag 13 april vindt de actie Het Glazen
Speeltuinhuis plaats op het Podium. Er zal van alles te doen zijn, van springkussen tot
dierenknuffelhoek, van hennapainting tot sjoelwedstrijd. Het volledige programma vind je op de
website: www.speeltuinkloosterplantsoen.nl.
Er zijn optredens van Hugo Wagemakers, Isabella d’Hollosy, Night of the Songs, Zendmasters en
coverband The Otherside. Daarnaast is er een doorlopend programma met verschillende
activiteiten. Kortom: twee dagen lang bruist het Podium van de activiteiten en zijn jullie van harte
welkom om dit unieke evenement mee te beleven.
Twee activiteiten willen wij speciaal onder de aandacht brengen. Op zaterdagmiddag om 13.00 uur
kan iedereen zich aanmelden voor een Guiness Book of Records poging: de langste
yogaketting. Het Amerikaanse record wordt verbroken als minimaal 226 deelnemers samen een
menselijke ketting vormen. Dat moet gaan lukken! Deelname kost €1,00 en je kunt je ter plekke
inschrijven.
Op zaterdag om 14.00 uur is er een hardloopwedstrijd voor kinderen tot 12 jaar: wie loopt de
snelste kilometer? Altijd al willen weten hoe hard je kunt rennen? Dit is je kans! De winnaar
ontvangt een echt hardloopshirt en iedereen ontvangt een certificaat met de eigen tijd. Ook voor
deze activiteit kun je ter plekke inschrijven, deelname €4,00.

Alle opbrengsten zijn bestemd voor de nieuwe speeltuin in het Kloosterplantsoen. We hopen dat
jullie allemaal naar het Podium komen voor dit IJsselsteinse feestje. Tot dan!
De torenuil en de speeltuin
Zoals in een vorige Oehoe al gemeld, gaat ons eigen schoolorkest en –koor op 11 apirl een
optreden verzorgen, waarvan de opbrengst naar de speeltuin gaat. Vanaf dinsdag 2 april kunt u ’s
morgens tussen 8.15 en 8.30 uur kaartjes kopen op beide vestigingen. De kaartjes zijn te koop
voor minimaal 1 euro.
Paasweekend
29 maart en maandag 1 april zijn alle kinderen vrij vanwege het paasweekend.
Veel plezier!
Kalender april/mei 2013
25 en 26 maart

rapportgesprekken

26 maart

inzameling Children of Durgapur

26 maart

inzameling oud papier

29 maart

Goede Vrijdag alle kinderen vrij

1 april

2e paasdag alle kinderen vrij

2 april

start kaartverkoop optreden van 11 april

3 april

schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s

10 april

ouderbijeenkomst VVE

11 april

optreden koor en orkest om 19.00 uur

15 t/m 19 april

huiswerkweek cluster 7 en 8

23 april

schoolreis cluster 3

25 april

schoolreis cluster 4

26 april

afscheid meester Hans

27 april t/m 12 mei

meivakantie

