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Personeelsmededelingen
Juf Kelly is met zwangerschapsverlof. Haar groep wordt tot het einde van het schooljaar overgenomen
door juf Fenneke Temminck.
Juf Sjanne zal de komende 2 weken nog enkele dagen in de groep van juf Ellen Zwijnenburg aanwezig
zijn. Juf Ellen neemt de groep langzaamaan weer over.
Ontruiming
Waarschijnlijk heeft u van uw kind al gehoord, dat vandaag de lessen in onze school kort zijn
onderbroken. Wij hebben op onze school een brandpreventie- en ontruimingsplan om in geval van
calamiteiten de leerlingen en het personeel zo snel mogelijk naar een veilige plek te begeleiden.
Regelmatig houden we een ontruimingsoefening om iedereen te laten wennen en om het plan te
evalueren. Wij hebben ook nu weer kunnen vaststellen dat ons plan goed werkt. De leerlingen en
leerkrachten waren allemaal vlot, en volgens de juiste procedure, weer terug in de klas.
Informatie uur DYSLEXIE
Wat als het lezen bij uw zoon of dochter moeizaam verloopt? Wat als er dyslexie bij u in de familie
voorkomt? Dyslexie is een veelvoorkomende leesprobleem, maar wanneer spreken we over dyslexie?
Hoe herkent u of school een mogelijke vorm van dyslexie? Waar kunt u terecht als u vragen heeft?
Welke hulpmiddelen/ ondersteuning kan er op basisschool de Torenuil geboden worden.
Antwoord op deze en meerdere vraagstukken komen op de informatiebijeenkomst op 14 maart aan
bod. 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 DYSLEXIE’ geef daarbij aan, in welke groep uw zoon/dochter zit.
Spelinloop groepen 1/2
In de groepen 1/2 is er in de ochtend een spelinloop. Door samen een spelletje te doen, een boekje te
lezen of een hoek te verkennen, ziet u als ouder wat er speelt in de klas van uw kind. Het is fijn voor uw
kind om even samen met papa, mama, opa of oma een rustig moment te ervaren voor de schooldag
begint. Wij vinden het fijn om te zien dat er veel ouders aanwezig zijn bij de spelinloop. Van een aantal
ouders kregen wij de reactie dat de spelinloop erg druk is. Om de rust in de groep te bewaren, is het fijn
als we gezamenlijk letten op het geluidsniveau en het gebruik van de materialen. Op donderdag staat de
spelinloop in teken van het lezen, dit is natuurlijk het prettigst in een rustige klas. De spelinloop begint
om 8:15 en stopt om 8:30, op die manier kunnen wij op tijd beginnen met de les. Mocht u onverhoopt
later op school zijn, verzoeken wij u vriendelijk afscheid te nemen bij de deur zodat uw kind rustig alleen
de klas in kan.
Naschoolse activiteiten
U heeft de afgelopen weken mogelijk al het een en ander gehoord over de naschoolse activiteiten die
de organisatie Na School Bij Buurvrouw Jansen gaat aanbieden op onze school. Er hebben zich intussen
al wat kinderen aangemeld, maar om de cursussen door te kunnen laten gaan, hebben we nog een
aantal aanmeldingen nodig.
Voor de nieuwsgierigen en twijfelaars onder ons is er nu een mogelijkheid om met de docent van de
cursus en ook met de organisator Audrey Jansen kennis te maken en een stukje van de cursus te kunnen
ervaren. In de week van 7 maart zijn er meteen na schooltijd verschillende korte demo-workshops te
bezoeken:

- maandag 7 maart: Dansletters (op de HV)
- woensdag 9 maart: Rots&Water (op het WOC, 1e verdieping)
- Donderdag 10 maart: Streetdance (op het WOC, 1e verdieping)
Voor meer informatie over de cursussen of de demo's, bezoek de website
naschool.bijbuurvrouwjansen.nl of mail met info@bijbuurvrouwjansen.nl
Avond4daagse van 6 t/m 9 juni 2016
Voor het organiseren van de Avond4daagse voor de Torenuil is een commissie gevormd door een aantal
enthousiaste ouders. We zijn blij dat de Torenuil ook dit jaar weer gaat meelopen met de
Avond4daagse.
Schoolfotograaf
Op woensdag 9 maart komt de schoolfotograaf in de ochtend foto’s maken van broertjes en zusjes. U
ontvangt alleen een strookje met een tijd als uw kind op de foto gaat met een broertje/zusje dat niet bij
ons op school zit.
De actie Doppen voor Nikos heeft 230 liter doppen opgeleverd. Iedereen bedankt voor de bijdrage!
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.
Omgangsprotocol
De maandslogan van maart is: Iedereen mag meedoen, dat is fijn; hoe meer zielen hoe meer gein! En de
pestposter: Eerlijk Spel; samen spelen.
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29
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30

maart

Hoofdluiscontrole
2e rapport
Schoolfotograaf broertjes/zusjes
Meesters- en Juffendag
Rapportgesprekken
Week van de lentekriebels
Ouderbijeenkomst VVE
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.

