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Studiedag
Woensdag 28 mei (de dag voor Hemelvaart) is een Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn dan
vrij.
Wereldschoolproject
Het wereldschoolproject is afgelopen donderdag afgesloten met een Wereldse inloopavond. De
avond werd aangekleed met allerlei lekkere wereldse hapjes. De makers hiervan worden hartelijk
bedankt voor hun inbreng.
Vakantierooster 2014-2015
Herfst ma 20 okt 2014 t/m vr 24 okt 2014
Kerst ma 22 dec. 2014 t/m vr 2 jan 2015
Voorjaar (krokus) ma 23 feb t/m vr 27 feb 2015
Goede Vrijdag 3 april 2015
Pasen maandag 6 april 2015
Koningsdag ma 27 apr
Tulp/mei ma 4 mei t/m vr 15 mei
Pinksteren maandag 25 mei 2015
Zomervakantie ma 13 juli t/m vr 21 aug. 2015
De studiedagen worden later nog bekend gemaakt.
Oudermiddag
Op maandag 16 juni is er van 15.15 – 17.00 uur oudermiddag. Voor kinderopvang wordt gezorgd.
U kunt zich aanmelden op de flipover in de gang op beide vestigingen.
Noteert u op de kalender:
Dinsdag 24 juni 2014 vindt er weer een optreden plaats van het koor (de Torengaaltjes) en het
orkest. Het programma begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur. Er komt nog meer
informatie maar misschien wilt u al wel deze datum in uw agenda noteren. Het optreden was vorig
jaar een groot succes en wij hopen dat er ook dit jaar weer veel mensen aanwezig kunnen zijn.
Kalender april/mei 2014
28 mei
Studiedag: alle kinderen vrij
29 mei t/m 1 juni
Hemelvaartweekend
2 t/m 5 juni
Avond-4-daagse
6 juni
Cluster 5: Orkestproject Amacitia
9 juni
2e Pinksterdag: vrij
10 t/m 13 juni
Huiswerkweek cluster 7-8
10 juni
Inzameling Oud papier
Donaties Children of Durgapur
11 juni
Ouderbijeenkomst VVE
13 juni
Cluster 6: Project verhaal
16 juni
Ouderbedankmiddag
20 juni
Cluster 5 en 6: Schoolreis
23 juni
Cluster 1-2: Schoolreis
24 juni
Optreden Koor en Orkest
25 juni
sportdag 5-8
27 juni
sportdag 3-4
Voor de kalender op de website: http://www.torenuil.nl/kalender.html

