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Personeelsmededelingen
Enkele weken geleden meldden wij u dat onze RT-er Juf Joke voorspoedig van haar knieoperatie
herstelde.
Helaas moet ik u nu minder goed nieuws brengen.
Na de operatie kreeg Juf Joke last van koortsaanvallen. Aanvankelijk werd gedacht aan een ontsteking,
mogelijk voortvloeiend uit het herstel van haar been.
Na uitgebreid onderzoek kwam echter iets anders aan het licht.
In haar botten zijn uitzaaiingen aangetroffen van de borstkanker waardoor Juf Joke tien jaar geleden
getroffen werd. Deze tumor is hormoongevoelig; naar verwachting zal deze dan ook met medicijnen
behandeld gaan worden. Het doel is de groei van de tumoren te remmen en idealiter te stoppen.
Het spreekt vanzelf dat dit nieuws bij Juf Joke en haar naaste omgeving hard is aangekomen.
Het hele team van de Torenuil leeft met haar mee en wenst haar veel sterkte.
Wij menen er goed aan te doen u over deze ontwikkeling te informeren.
Lida Lehnen zal voorlopig de RT-taken blijven waarnemen.
Vooraankondiging: Optreden Torengaaltjes
Op dinsdagavond 9 juni treedt het koor van de Torenuil weer op.
Het optreden vindt dit keer plaats in het theater van het Anna van Rijncollege De kinderen laten horen
en zien wat zij de afgelopen maanden geoefend hebben.
Ook nu hopen wij weer op zoveel mogelijk ouders, kinderen en overige belangstellenden.
Er volgt nog meer informatie maar dan kunt u deze datum vast noteren.
Sponsorloop Alp Du Zes
De tussenstand is op dit moment € 7.377,70. Wat een geweldige opbrengst!
Step in de school
Wilt u uw kind wijzen op de volgende regel: steppen met een slot graag aan het fietsenrek bevestigen of
ingeklapt in een plastic zak aan de kapstok hangen. Dus geen steppen in de hal plaatsen a.u.b.
Schoolfoto’s
Denkt u aan het inleveren van de enveloppen voor de schoolfotograaf.
Uitnodiging Ouderbedankmiddag
Op dinsdag 16 juni is er een bedankmiddag voor alle hulpouders van de Torenuil.
Het voltallige team zal aanwezig zijn om u een prettige middag te bezorgen als dank voor alles wat u
voor ons heeft gedaan.
Of u nu heeft geholpen met verhuizen, versieren, opruimen of de creadag, sportdag of welke andere
activiteit dan ook, nodigen wij u van harte uit op deze bijeenkomst.
De middag begint direct na schooltijd (om 15.00 uur). Voor de kinderen is er een passende opvang
geregeld op school.
Op onderstaand strookje kunt u aangeven of u komt en of er kinderen meekomen. Graag inleveren voor
1 juni. U kunt ook inschrijven op de flip-over in de gang op beide vestigingen.
Denk niet dat we u niet bedoelen! Schrijf u in.
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Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse
Schoolvoetbal jongens 7/8
Schoolreis cluster 6
2e Pinksterdag, alle kinderen vrij
Oud papier inzameling
Inzameling DARA Europe
Schoolvoetbal jongens 5/6 en 4 gemengd
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Entreetoets Cluster 7
Schoolkamp Cluster 8
Schoolreis cluster 5
Kunst Centraal: orkestproject cluster 5
Schoolreis Cluster 1-2
Optreden De Torengaaltjes in het Anna van Rijn College
Sportdag Cluster 5 t/m 8
Ouderbijeenkomst VVE
Centrale wendag, Cluster 8 vrij
Sportdag cluster 3 en 4
Schoolreis Cluster 7

Inschrijven Ouderbedankmiddag
Naam ........................... ouder van ………………………….. groep ………
Komt op de bijeenkomst op 16 juni.
Er komt/komen …. kind(eren) mee

