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Nieuws uit de MR: de MR is op zoek naar nieuwe leden!
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn twee vacatures ontstaan in de medezeggenschapsraad: Roland heeft te
kennen gegeven wegens privéomstandigheden helaas eerder te moeten terug treden, voor José zit de zittingstermijn
er op. José heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee nieuwe ouderleden. Voel jij je aangesproken en wil je plaatsnemen in
de MR? Meldt je dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 22 september. Eerst
meer informatie of heb je vragen? Kijk op de website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’, of spreek één van
de MR-leden aan.
Hulp-ouder-formulieren
Vandaag krijgen de kinderen 2 formulieren mee om hulpouders te werven. Het lila formulier betreft activiteit voor
de gehele school. De groene formulieren zijn voor groeps- en clusteractiviteiten, deze gaan naar de Klassenouders. U
kunt beide formulieren inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind. We willen graag dat deze formulieren snel
worden ingeleverd, omdat een aantal activiteiten al snel plaatsvinden. Graag zien we de formulieren terugkomen op
vrijdag 13 september as.
Administratie-controle-formulieren
Morgen krijgen alle kinderen een formulier mee met de gegevens die in onze administratie bekend zijn. Ook vorig
schooljaar is het weer gebeurd, dat we ouders niet konden bereiken bij van ziekte van hun kind, omdat het juiste
telefoonnummer bij ons niet bekend was. U wordt verzocht deze gegevens goed na te kijken en eventuele
wijzigingen aan te geven. Zijn er geen wijzigingen dan mag u het formulier weggooien. Uw telefoonnummer en
emailadres geven we door aan de klassenouders, zodat zij u kunnen bereiken. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u
dit melden op info@torenuil.nl .
Afscheid meester Ed op vrijdag 27 september:
Intocht: 27 september wordt meester Ed groots onthaald door de hele school. Wij willen u daarvoor vragen, per
kind, een prachtig versierde paraplu mee naar school te nemen. Op 27 september zullen wij met de hele school
namelijk een erehaag vormen. U mag uw kind naar de klas brengen en wij zullen dan, iets na half 9, met zijn allen op
het plein gaan staan in twee lange rijen. Meester Ed zal daar door ons ontvangen worden op een bijzondere manier.
Wij zingen daarbij een lied en houden de paraplu’s boven ons. U kunt achter uw kind gaan staan en mee zwaaien en
zingen. De paraplu’s kunt u vanaf woensdag 25 september meegeven aan uw kind. Denk voor de versiering aan
linten of ballonnen of sliertjes of touwtjes. Een prachtig gekleurde paraplu is ook al mooi. Alvast bedankt voor dit
mooie gebaar voor Meester Ed.
Ouders: op vrijdag 27 september is er van 15.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid om afscheid te nemen van meester
Ed
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