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Personeelsmededelingen
Juf Ellen Zwijnenburg maakt het goed. Op dit moment is zij in afwachting van een oproep voor een 2e
dottering. Zij heeft genoten van alle reacties die ze heeft mogen ontvangen. Voorlopig wordt zij
vervangen door Sjanne Schurer (ma en di) en Fenneke Temminck (woe, do en vrij).
Na de voorjaarsvakantie gaat Fenneke Temminck het zwangerschapsverlof van juf Kelly invullen.
Informatieochtend Begaafdheid
Mogelijk vraagt u zich soms wel eens af of uw zoon/dochter meer weet dan andere kinderen. De
aanleiding kan een antwoord zijn die hij/zij geeft of u ziet dat hij/ zijn in staat is om complexere
oefeningen te maken. Dit kan aanleiding zijn om in gesprek te gaan met de school. Op de Torenuil
werken we met behulp van een begaafdheidsprotocol. In dit protocol staan de richtlijnen en de
procedure beschreven hoe we een begaafde leerling kunnen signaleren en hoe we het leerstofaanbod
voor hem/haar aan moeten passen.
Wij willen u graag informeren over dit protocol en hoe wij op basisschool de Torenuil omgaan met
begaafde leerlingen. Wat zijn begaafde leerlingen? Wat zijn de kenmerken? Hoe ziet het onderwijs voor
deze doelgroep eruit? Wat zijn de verwachtingen van ouders bij de begeleiding, etc? Deze vraagstukken
zullen op de informatiebijeenkomst op 11 januari aan bod komen. De bijeenkomst zal plaatsvinden op
het LeerPlein (locatie WOC) van 8:30 uur tot 9:30 uur. Heeft u interesse en wilt u deze bijeenkomst
bijwonen? Stuur dan een mail naar ib@detorenuil.nl met als onderwerp ‘Informatie uur begaafdheid’
geef daarbij in welke groep uw zoon/dochter zit.
Enquête
Gisteren heeft u mail ontvangen met het verzoek om een enquête van de stichting Robijn over de school
in te vullen. We hopen op een grote respons, zodat we mogelijke aandachtspunten mee kunnen nemen
in het maken van het nieuwe schoolplan.
Koor/orkest:
Er heeft zich weer een aantal kinderen opgegeven voor het koor en het orkest. Deze kinderen mogen
dinsdagmiddag 12 januari hun talenten tonen bij de begeleiders Merle Hunnego (orkest) en Audrey
Jansen (koor). De begeleiders bepalen wie er uiteindelijk deel gaat nemen in het koor of het orkest.
De kinderen die in aanmerking komen, krijgen daarover nog meer informatie.
Audrey Jansen (professioneel zangcoach) is al vele jaren als vrijwilligster verbonden aan onze school. Zij
heeft ons benaderd met de vraag een pilot te mogen starten om de leerlingen van onze school een
naschools activiteiten programma aan te bieden. Door de contacten die zij heeft met andere
professionals denkt zij een leuk en uitdagend aanbod te kunnen doen. De school heeft besloten om haar
dit schooljaar die ruimte te geven om deze pilot vorm te geven.
U ontvangt binnenkort rechtstreeks van Audrey Jansen meer informatie over dit naschoolse aanbod.
Maandslogan
De maandslogan van januari is: Bedenk bij alles wat je doet: voelt dat voor een ander goed? En de
pestposter: Een goed begin: opkomen voor anderen.
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School T-shirts
Het afgelopen jaar hebben wij voor alle leerlingen van basisschool de Torenuil mooie nieuwe
schoolshirts mogen maken. Voor de nieuwe leerlingen en leerlingen die na willen bestellen bieden wij
het product ook aan in onze webshop. Hier zijn de schoolshirts per stuk na te bestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de schoolnaam op
de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende pagina:
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen vóór 22:00
gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.
Mocht u nog vragen hebben over het schoolshirt kunt u contact opnemen met Gymspullen.nu door te
mailen naar info@gymspullen.nu of door te bellen naar 020-7894432.

