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OUDERBEDANKMIDDAG
Op maandag 24 juni is er van 15.15 u tot 17.00 u een Ouderbedankmiddag.
Iedereen is van harte welkom of u nu 1 keer of vele malen hebt geholpen
op school. U kunt zich opgeven op de intekenlijst (op beide
vestigingen).
Uw kinderen mogen mee, zij worden opgevangen door leerkrachten.
PLEIN VRIJDAG 14 JUNI
Onze buurschool De Ark heeft op vrijdag 14 juni een sportdag. Zij
gebruiken daarvoor het schoolplein. Daarom verzoeken wij u om niet de
achteringangen van het plein te gebruiken maar de hekken aan de zijkant.
Alvast bedankt voor de medewerking.
NIEUWE WEBSITE
Sinds vorige week is de nieuwe website actief. We hebben al een aantal reacties
ontvangen. Graag krijgen we meer reacties. Via de feedback-knop
heeft u mogelijkheid om suggesties door te geven.
ENQUÊTE SLIMFIT
De jaarlijkse enquête over Slim Fit staat voor u klaar op:
www.redirect.netq.nl/slimfit2013. We stellen het zeer op prijs als u
deze in wilt vullen.
INFORMATIE-AVOND SOCIAL MEDIA
In de bijlage vindt u de uitnodiging van de MR voor de Informatieavond
over Social Media op dinsdag 18 juni. Tot op heden hebben we nog niet
zoveel aanmeldingen gehad. We hopen dat u zich nog aanmeldt op
info@torenuil.nl.
BETALING SCHOOLREISJES
Als u de bijdrage voor het schoolreisje nog niet heeft voldaan, kunt u
het geld (€ 17,50) overmaken op 7550128 OBS de Torenuil, o.v.v. naam
en groep van uw kind.
KALENDER
18 juni inzameling Children of Durgapur
18 juni inzameling oud papier
24 juni ouderbedankmiddag
26 juni OR-vergadering
28 juni schoolreis cluster 5
28 juni schoolreis cluster 6

4 juli MR-vergadering
9 juli schoolreis cluster 7
10 juli centrale wendag (cluster 8 vrij)
11 juli festival
16 juli rapport mee naar huis
17 juli inzameling Durgapur
17 en 18 juli inzameling Oud Papier
17 juli afscheidsmusical cluster 8
17 juli afscheid cluster
19 juli vrij t/m 1 september

