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WOC: afhalen kinderen
Wij verzoeken ouders die hun kind af komen halen op het WOC, om de uitgang van het plein vrij te houden, zodat de
kinderen met hun fiets het plein goed kunnen verlaten. U kunt op het plein wachten op uw kind.
Juf Eline vertrekt
Helaas moeten wij u melden dat juf Eline ons gaat verlaten. Zij was al een tijdje op zoek naar een baan dichter
bij haar huis in Lelystad en heeft deze uiteindelijk gevonden in een groep 7 van basisschool Aurora in Almere.
Juf Sylvia zal de groep van juf Eline overnemen en de taken van juf Sylvia worden overgenomen door juf Iris Eradus.
Informatie-avond Social Media
"Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar internet.
Kinderen vinden pesten via internet vaak ook 'gewoon' grappig. Totdat het ze zelf overkomt. Soms durven ze ook
meer vanachter een computer. Je kunt de ander niet zien, soms waan je jezelf heel anoniem. Het kind dat ze pesten
kan niet makkelijk terugslaan, letterlijk en figuurlijk."
Op dinsdag 12 november wordt door de MR een informatie avond georganiseerd rond het thema "Digitaal Pesten"
Deze avond zal door Liesbeth van der Lecq, mediacoach Bibliotheek Lek & IJssel, gefaciliteerd worden.
De avond start om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) Locatie: Hoofdgebouw
Wilt u deze avond bijwonen? Print dan het document op de website uit, vul het antwoordstrookje in en lever deze in
bij de leerkracht op school of stuur een email naar info@detorenuil.nl. Opgave graag vóór vrijdag 8 november.
http://www.torenuil.nl/informatie-avond-digitaal-pesten-op-12-november.html
Oproep medewerking
Mijn naam is Stefanie Dames en ik ben de moeder van Arsène Lacour in groep 3a. Ik ben gediplomeerd voeding- en
gewichtscoach en op dit moment volg ik de opleiding van Voeding en Kind. Voor mijn examen opdracht zoek ik een
proef cliënt(je) met overgewicht, andere problemen, of vragen wat betreft voeding. In de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Bij interesse en vragen kunt u mij bereiken op telnr-0624611344
Ouderbijdrage
Als u dat nog niet heeft gedaan, wilt u dan z.s.m. de ouderbijdrage (25 euro per kind) overmaken op ING 2255460
t.n.v. Oudercommissie de Torenuil o.v.v. naam en groep van uw kind.
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