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Personeelsmededelingen
Juf Hanneke Kemp moet de komende tijd het wat kalmer aan doen. Heeft u vragen over de zorg dan
kunt u mailen naar ib@detorenuil.nl.
Jolanda Halsema gaat deze week met zwangerschapsverlof. Willemijn de Heer komt haar vervangen.
DARA Europe
De Torenuil steunt stichting DARA Europe nu al een half jaar! Wat is de stichting blij met alle hulp in de
vorm van donaties. Tirza Voss van stichting DARA Europe gaat binnenkort weer naar Cambodja.
Natuurlijk neemt zij dan een volle koffer mee met spullen voor de kinderen in het weeshuis.
Mocht u thuis nog kleding en/of (sport)schoenen voor kinderen hebben, die niet meer gebruikt worden,
maar nog wel in goede staat zijn? Dan kunt u deze inleveren tot 10 april bij juf Kelly op het WOC.
Rapport
Als gevolg van een storing in het Leerling administratie systeem ParnasSys, is het niet mogelijk om de
rapporten uit te draaien op de juiste wijze. Het rapport ziet er daarom iets anders uit dan u gewend was.
Koningsspelen / Sponsorloop op 24 april 2015
Op 24 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Daarnaast wordt er ook een sponsorloop georganiseerd
omdat we in 2014 zijn geconfronteerd met een aantal sterfgevallen. Piet Gerritsen, de vader van Nina,
Jip, Puck en Wiep, Nandy Mesu, de moeder van Roy en Laura en meester Geert de Vrieze zijn overleden
aan kanker.
Omdat kanker een hele nare ziekte is, is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Het KWF
zamelt geld in om onderzoek naar kanker te kunnen doen. Jaarlijks wordt in Frankrijk de Alp D’HuZes
georganiseerd. Dit is een speciaal evenement om geld op te halen voor het KWF. De deelnemers fietsen
of lopen de berg op en proberen dat zo vaak mogelijk te doen.
Op 4 juni van dit jaar gaat Jasper Engelberts uit groep 5c de Alp D’Huez op fietsen. Jasper wil op deze
manier aandacht vragen voor onderzoek naar kanker. Zijn opa is aan kanker overleden en de vader van
zijn vriendje is ziek. De Torenuil wil Jasper graag steunen in het verwerven van geld voor onderzoek naar
kanker, daarom organiseren we tijdens de Koningsspelen op 24 april 2015 een sponsorloop waaraan alle
kinderen kunnen meedoen. Voor de ochtend van 24 april zijn we op zoek naar hulp van 9.30 tot 12.00
uur. Wilt u helpen, mail dan naar hulpouders@detorenuil.nl.
Inschrijving broertjes en zusjes
Bij de inschrijving voor de schoolfotograaf is gebleken dat veel jongere broertjes en zusjes nog niet
ingeschreven staan. Om een goede inschatting te maken van het aantal te verwachtten kinderen de
komende jaren, zou het prettig zijn als we inschrijfformulieren voor deze kinderen ontvangen. De
inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Administratie op de Hoofdvestiging of bij de Teamkamer in
het WOC.
Avondvierdaagse 18 t/m 21 mei 2015
Jij loopt toch ook mee met De Torenuil?
Inschrijven kan op woensdag 25 maart 2015 vanaf 11.45 uur tot 12.15 op de hoofdvestiging of op
woensdag 1 april 2015 vanaf 11.45 uur tot 12.15 uur op het WOC.
De kosten voor een medaille zijn € 4,50 per deelnemer. Wil je een herinneringsvaantje dan kost deze
€ 2,00.

Voor de Avondvierdaagse 2015 zijn wij dringend op zoek naar een vrijwilliger die van 18 t/m 21 mei alle
koffie/thee en dergelijke THUIS wil voorbereiden voor de avond.
Wij zorgen er voor dat alle benodigde spullen bij jou thuis worden afgeleverd.
De hulpouders die bij ons Torenuil pauzepunt de koffie/thee gaan uitschenken komen alles bij je thuis
ophalen en weer terugbrengen. Je hoeft er dus alleen maar voor te zorgen dat alles op tijd klaar staat!
Vind je het leuk om ons hiermee te helpen? Of wil je eerst meer weten? Laat het ons z.s.m. weten!
Je kunt ons bereiken op schroderkil@hetnet.nl of 06-50624127
Groet, Petra van der Ham en Linda Schroder
Werkgroep A4D Torenuil
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Ouderbijeenkomst VVE
Stembureau
Rapportgesprekken
Cluster 1-2: voetbalclinic
Schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s WOC
Schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s Hoofdvestiging
Paasweekend alle kinderen vrij
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
Inzameling DARA Europe
Oud papier
Verkeersexamen schriftelijk
Praktisch verkeersexamen
Kunst Centraal Cluster 6: Rondje om de kerk.
Cluster 8: Vrijheidsfestival
Cluster 8: CITO-Eindtoets
Koningsspelen
Koningsdag; alle kinderen vrij
Ouderbijeenkomst VVE
Schoolreis Cluster 3 en 4
Sportdag Cluster 1-2
Meivakantie; alle kinderen vrij
Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse

