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Creadag
Afgelopen woensdag was het weer een zeer geslaagde creadag. Alle hulpouders hartelijk bedankt voor
uw inzet!
Wereldse inloopavond
Dinsdag 9 februari is er een ‘Wereldse inloopavond’. U kunt dan met uw kind in de klas kijken waaraan
de afgelopen periode is gewerkt. De inloopavond is van 18.00 tot 19.15 uur.
Op de gangen op beide vestigingen bevinden zich stands met wereldse hapjes en drankjes uit
verschillende landen. U kunt deze hapjes op 9 februari vanaf 17.50 uur plaatsen op de tafel in de hal.
Ouders die alsnog een hapje maken zonder zich te hebben opgegeven, kunnen hun hapjes gewoon erbij
zetten.
Ouders en kinderen kunnen deze avond een hapje pakken zolang de voorraad strekt.
Op de wereldse inloopavond zal Kids Trendy met een kraampje
aanwezig zijn op de hoofdvestiging!
Kids Trendy verkoopt
de unieke antilekbekers
'Drink in the Box' die
uitermate geschikt zijn
om mee te nemen naar
school. Naast de Drink in the Box verkopen zij ook
koelelementen, naamstickers en vervangende rietjes om de
beker compleet te maken. Een gedeelte van de opbrengst van
deze bekers gaat naar DARA Europe! Voor meer informatie kunt u kijken op www.kidstrendy.nl
Ook DARA Europe zelf is te vinden op de inloopavond, op beide locaties staan zij met een kraampje vol
prachtige, handgemaakte spullen uit Cambodja.
Neemt u ook gezellig een kijkje? U kunt contant betalen bij de kraampjes, bij Kids Trendy kunt u zelfs
pinnen deze avond!
In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van DARA Europe.
Avond4daagse van 6 t/m 9 juni 2016
Voor het organiseren van de Avond4daagse voor de Torenuil zijn we op zoek naar een aantal
enthousiaste ouders. De deelname aan deze 4daagse valt niet onder verantwoordelijkheid van school,
maar het zou natuurlijk jammer zijn als de Torenuil niet als school meeloopt. In het verleden hadden we
hiervoor een commissie, die er voor de kinderen en hun ouders een geweldige 4daagse van maakte. Het
zou mooi zijn als we deze traditie voort kunnen zetten en daarom zijn we op zoek naar ouders, die de
inschrijving en de bemanning van de posten onderweg willen coördineren. Er zijn draaiboeken
aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@detorenuil.nl.
Ouderbijdrage
We hebben nog niet van iedereen de Ouderbijdrage ontvangen. Mocht u deze nog niet betaald
hebben, dan graag z.s.m. overschrijven op NL47 INGB 0007034778 t.n.v. Oudervereniging OBS de
Torenuil onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Festival
Het Wereldschoolproject wordt afgesloten op donderdag 18 februari met het festival. De kinderen
zullen dan optreden op de volgende tijden:
8.45 – 9.45 uur
10.30 – 11.30 uur
13.00 – 14.00 uur

1-2b, 4a, 5b, 7b, 8a, 6c
3b, 6b, 1-2d, 5a, 8b
1-2a, 1-2c,6a, 3a, 4b,7a

Actie: Doppen voor Nikos loopt tot vrijdag 19 februari!
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.)
Kalender
9
10
16

februari
februari
februari

18
februari
22 t/m 26
februari
29 februari t/m 4 maart
8
maart
9
maart
11
maart
14 en 15
maart
14 t/m 18
maart
25
maart
28
maart
29
maart

30

maart

Wereldse inloopavond
Ouderbijeenkomst VVE
Oud papier inzameling
Inzameling voor DARA Europe
2e Festival
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
2e rapport
Schoolfotograaf broertjes/zusjes
Meesters- en Juffendag
Rapportgesprekken
Week van de lentekriebels
Goede Vrijdag (Studiedag) alle kinderen vrij
2e Paasdag
Oud papier inzameling
Inzameling voor DARA Europe
Schoolfotograaf Individuele en Groepsfoto’s HV
Schoolfotograaf Individuele en Groepsfoto’s WOC

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.

