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Personeelsmededelingen
Juf Alma is maandag 3 maart bevallen van Roos Corina. Ze woog 3440 gram en was 51 cm lang.
Moeder en dochter maken het goed!
Rapportmapjes retour
Als u nog een rapportmapje thuis heeft, wilt u dit dan met spoed meegeven aan uw kind.
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.
Data schoolvoetbal
22 april 2015
20 mei 2015
27 mei 2015
3 juni 2015

Voor de groepen 7/8 meisjes
Voor de groepen 5/6 meisjes
Voor de groepen 7/8 jongens
Voor de groepen 5/6 jongens
Voor de groepen 4 gemengd
Reservedatum

Avondvierdaagse
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
Schoolfotograaf
Op woensdag 11 maart komt de schoolfotograaf voor de foto’s van broertjes en zusjes. Als u uw kind
met iemand van thuis op hebt gegeven, krijgt u een briefje met een afspraak. Kinderen van school
worden uit de klas gehaald.
Lentekriebels
De Lente is dit jaar al vroeg begonnen. Hét jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door
de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby‘s. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is
verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?

De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom doet onze school van 16 tot en met 20 maart 2015 mee aan de Week van de
Lentekriebels, een nationale projectweek waarin, in groep 1 tot en met 8, een hele week relationele en
seksuele vorming gegeven wordt. In de bijlage vindt u meer informatie hierover.
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Schoolfotograaf broertjes/zusjes
Meesters- en Juffen-dag
Kunst Centraal Cluster 8: Oorlogsgeheimen
Start week van de Lentekriebels
2e rapport mee
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

