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Personeelsmededelingen
Juf Ellen Zwijnenburg maakt het goed. Ze is inmiddels voor de 2e keer gedotterd en mag deze week al
weer wat lichte werkzaamheden buiten de groep oppakken.
Creadag 3 februari
Voor het Cluster 1-2 zijn nog 10 ouders nodig om te ondersteunen bij de knutselactiviteiten. U kunt zich
melden op hulpouders@detorenuil.nl.
Voor de overige groepen hebben we genoeg aanmeldingen. Voor de cluster 5-8 zijn we op zoek naar 4
ouders met naaimachines die willen komen helpen. U kunt zich melden bij juf Kim (5a).
Materialen: wilt u melkpakken, 1 of 1,5 liter voor ons sparen. Graag goed omspoelen en afknippen op
15 cm hoogte. U kunt ze inleveren op de hoofdvestiging beneden bij de blauwe pilaar.
Actie: Doppen voor Nikos
Via de leerlingenraad is er een verzoek binnen gekomen om doppen in te zamelen voor Nikos. Bij
inzameling van 250 kilo doppen kan hij deze inwisselen voor een rolstoel en een invalide blij maken.
De raad was enthousiast en vanaf vandaag staat er op beide locaties een oranje inzamelbak. Hierin mag
u plastic schroefdopjes van flessen, frisdrankpakken en melkpakken inleveren (geen doppen van
shampoo e.d.)
Enquête
Begin januari heeft u mail ontvangen met het verzoek om een enquête van de stichting Robijn over de
school in te vullen. Op dit moment heeft 20 % van de ouders de vragenlijst ingevuld. Voor de
ontwikkeling van de school en dus indirect de begeleiding van uw kind, zou het fijn zijn als meer ouders
de lijst in willen vullen. Er is per kind een enquête uitgezet. U kunt zelf kiezen of de vragenlijst voor 1 of
meerdere kinderen invult.
Mocht u de introductiebrief bij deze vragenlijst gemist hebben, dan vindt u deze nogmaals in de bijlage.
Zoals in de introductiebrief vermeld, doen we op dit moment een proef waarbij eerst wordt gegeten en
daarna gaan de kinderen een kwartier buiten spelen. Tijdens de lunch mogen kinderen uit groep 6, 7 en
8, die dat leuk vinden tafeldame/heer zijn in groep 3 of 4. De bedoeling hiervan is: een beetje helpen en
gezellig een praatje maken. De pleinwacht is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen tijdens de
lunch. Kortom het is niet verplicht en kinderen moeten er vooral zelf ook van genieten.
Focusgroep
Naar aanleiding van de bovengenoemde enquête stelt de school een zogenoemde focusgroep samen,
die zal bestaan uit leerlingen en ouders/verzorgers die de enquête hebben ingevuld. In deze groep kan
dan verder gesproken worden over de uitslagen, zodat eventuele verbetermaatregelen goed afgestemd
kunnen worden op wat ouders en leerlingen wensen. Vanuit de MR zal een ouder en een leerkracht
deelnemen aan de Focusgroep.
We zijn nog op zoek naar 6 enthousiaste ouders die deze Focusgroep compleet willen maken. We
denken in eerste instantie aan 2 bijeenkomsten begin februari. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich
melden op info@detorenuil.nl.

Inschrijving broertjes en zusjes
Om een goede inschatting te kunnen maken van het aantal leerlingen in de toekomst, zou het
fijn zijn als alle broertjes en zusjes aangemeld worden. U kunt een inschrijfformulier ophalen bij
de directie of administratie.
Kalender
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Adviesgesprekken Cluster 8
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
Start Wereldschoolproject
Creadag
Wereldse inloopavond
2e Festival
Voorjaarsvakantie

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.

