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Oud papier
Vandaag en morgen wordt er nog oud papier ingezameld. De container staat aan de Tiranastraat, deze is
geopend tot 20.00 uur.
Opbrengst Dara Europe
Sinds januari is er € 421,07 ingezameld voor Dara Europe.
Afscheidsfilm Cluster 8
Morgen kijken alle kinderen in hun groep naar de film die Cluster 8 heeft gemaakt. ’s Ochtends zal er
nog wat meubilair verhuisd worden. ’s Middags is het een gezellig samenzijn en afscheid in de groep.
Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn drie vacatures ontstaan in de medezeggenschapsraad:
Cindy geeft aan dat zij haar inspanningen voor de MR niet goed kan combineren met haar werk.
De zittingstermijn van Barbara (voorzitter) en Marc zijn verlopen. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar drie ouderleden. Voel jij je aangesproken en wil je plaatsnemen
in de MR? Meld je dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl. Aanmelden kan tot donderdag 24
september. Je hebt per mail een wervingsbrief ontvangen waarin meer informatie staat. Mocht je meer
informatie willen of heb je vragen? Kijk op de website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’, of
spreek één van de MR-leden aan.
Zomervakantie
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en verwachten alle kinderen op maandag 24 augustus weer
op school. We starten dan ook met het continurooster, van 8.30 – 14.00 uur). Alle kinderen lunchen
samen met de leerkracht in de eigen groep.
Maandoverzicht juli
8
juli
8 en 9
juli
10
juli
11 juli t/m 23 augustus

Afscheid Cluster 8
Inzameling Oud papier
Studiedag, alle kinderen vrij
ZOMERVAKANTIE

Vakanties 2015 – 2016
Vrijdag 16 oktober
Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober
19 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari
Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 t/m maandag 28 maart
Woensdag 27 april
Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei
Zaterdag 14 t/m maandag 16 mei

Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Krokusvakantie
Studiedag
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie (donderdag 5 mei Hemelvaartsdag)
Pinksterweekend

Zaterdag 9 juli t/m Zondag 21 augustus

Zomervakantie

