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Afscheid meester Ed
Langs deze weg wil meester Ed iedereen bedanken voor het mooie cadeau en de prachtige dag die hij
afgelopen vrijdag heeft gehad.
Website: http://www.torenuil.nl
Van verschillende kanten hebben we complimenten ontvangen voor onze nieuwe website. De Feedbackknop is regelmatig gebruikt door bezoekers. Dank daarvoor. De 1 e maand is de website al 2.769 keer
bekeken. De kalender, nieuws en praktische schoolzaken zijn het vaakst geraadpleegd. We blijven bezig om
de website te verbeteren. Blijft u met ons meekijken en feedback geven?
Kinderboekenweek
Morgen begint de Kinderboekenweek met het thema: Sport en Spel. Morgenochtend is er een
openingsactiviteit voor de gehele school. Het thema is gekoppeld aan extra aandacht voor het drinken van
water(JOGG IJsselstein).
Studiedag maandag 7 oktober
Op maandag 7 oktober zijn alle kinderen vrij. Het team van de Torenuil besteedt die dag extra aandacht
aan het TOM-onderwijs.
Inloopochtend woensdag 9 oktober
Dit schooljaar starten we met een inloopochtend volgens hetzelfde principe als de inloopavond: u kunt het
werk van uw kind(eren) bekijken en de leerkracht kort even spreken. Wilt u uitgebreider overleg met de
leerkracht van uw kind dan kunt u daarvoor een aparte afspraak maken. Van 7.45 tot 8.45 uur is er voor
ouders de gelegenheid om het werk van hun kind te bekijken in de klas. Als u naar huis gaat, is het de
bedoeling dat uw kind in zijn/haar eigen klas is. Vanaf 8.15 uur mag u uw kind alleen laten.
Oproep coördinator was
Voor het maken van een planning van de wasouders op beide locaties zijn we op zoek naar een
coördinator. Aanmelden kan op: info@torenuil.nl.
Advertentie schoolkrant
Voor onze schoolkrant zijn we op zoek naar adverteerders zodat we de drukkosten zo laag mogelijk kunnen
houden. Heeft u interesse om te adverteren met uw bedrijf, dan kunt u mailen naar:
schoolkrant@detorenuil.nl.
De Maandslogan van oktober is: Goed luisteren is écht …….horen wat de ander zegt!
We bespreken de Pestposter: Jij bent vet gaaf: verdriet dat je niet ziet, stiekem pesten. Wilt u met uw
kinderen ook aandacht geven aan deze onderwerpen.
Indeling Festivals
1e festival:
Donderdag 17 oktober
08.45 – 09.30 uur
4a, 4c, 6a, 8b, 1-2a
10.00 – 10.45 uur
1-2b, 3a, 4b,5a, 7c
11.00 – 11.45 uur
1-2d,1-2e, 5b,7a, 8a
13.15 – 14.00 uur
1-2c, 3b, 6b, 7b

2e festival:
Dinsdag 4 mrt
08.45 – 09.30 uur
10.00 – 10.45 uur
11.00 – 11.45 uur
13.15 – 14.00 uur

4c, 5a, 6a, 1-2d,7c
4a, 5b, 8b, 1-2b,7b
4b, 3b, 7a, 1-2c,1-2e
6b, 3a, 8a, 1-2a

3e festival:
Donderdag 10 juli
08.45 – 09.30 uur
10.00 – 10.45 uur
11.00 – 11.45 uur
13.15 – 14.00 uur

4b,1-2d,3b,7a,5a
4c,1-2e,3a,6a,7b
4a, 1-2c,1-2a,8b,5b
1-2b, 6b,7c,8a
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Huiswerkweek cluster 7-8
Ouderbijeenkomst VVE
Start Kinderboekenweek
Socio-creadag
Sportdag cluster 1 -2
Studiedag, alle kinderen vrij
Inzameling Children of Durgapur
Inzameling Oud Papier
Inloopochtend 7.45-8.45 uur
Sportdag cluster 3-4
Sportdag cluster 5-8
1e festival
Algemene Jaarvergadering

Voor de kalender op de website: http://www.torenuil.nl/kalender.html

