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Personeelsmededelingen
Meester Rahmi is op 2 maart vader geworden van dochter Meyra Elif.
Juf Hanneke verwacht in augustus haar 3e kindje.
Mailadres
Omdat we zijn overgeschakeld op een andere server blijkt info@torenuil.nl NIET meer te werken. U
krijgt ook geen foutmelding op dit adres. Gelieve info@detorenuil.nl te gebruiken!
Ouderenquête en Focusgroep:
Afgelopen week zijn we gestart met een focusgroep (klankbordgroep), bestaande uit acht ouders, één
leerkracht en de directie, die zich heeft gebogen over de ouderenquête. Het was een prettige
bijeenkomst waarin alle verschillende onderdelen van de vragenlijst zijn besproken. Het is fijn dat er uit
elk cluster/bouw een afgevaardigde aanwezig is.
Van de ouders heeft 41% de vragenlijst ingevuld. Op grond van dit percentage mogen wij de uitkomsten
van de enquête als betrouwbaar zien.
U kon als ouder per vraag aangeven welke waardering u de school zou geven op een schaal van 0 tot 4.
Score 4 was daarbij het hoogst scorende getal.
De norm is door de school gesteld op 3.00. Een sterk punt is een punt dat boven de 3.50 scoort en een
mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3.00 scoort.
De Torenuil scoort als school een 3,28. Daarmee scoort de school ruim voldoende.
Met de focusgroep is er gekeken naar de verschillende beleidsterreinen (onderdelen) van de vragenlijst;
voor een eerste overzicht zie de bijlage. Slechts één van de veertien beleidsterreinen heeft een score
onder de 3.00.
De focusgroep heeft in eerste instantie gekeken naar de totale score per beleidsterrein en is daarna
gaan kijken naar alle onderdelen van een beleidsterrein waarvoor de score onvoldoende was. Soms
merkten we dat een vraag op verschillende manieren geïnterpreteerd kon worden en hebben we
gekeken naar hoe de vraag geformuleerd zou moeten worden.
We hebben samen ook al gekeken naar mogelijk verbeterpunten en voor een paar beleidsterreinen zijn
aanvullende suggesties gedaan. In de volgende bijeenkomst zullen we verder gaan met het bespreken
van de punten waarop een onvoldoende is gescoord. Ook zullen we kijken naar alle opmerkingen die u
als ouder heeft gemaakt.
Deze worden uiteraard anoniem besproken.
Na de rapportgesprekken komt de focusgroep weer bij elkaar om een totaaloverzicht van de
verbeterpunten vast te stellen. Na deze bijeenkomst informeren wij u over het vervolg.

Lentekriebels
De Lente is dit jaar al vroeg begonnen. Hét jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door
de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby‘s. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is
verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en
seksualiteit. Daarom doet onze school van 16 tot en met 20 maart 2015 mee aan de Week van de
Lentekriebels, een nationale projectweek waarin, in groep 1 tot en met 8, een hele week relationele en
seksuele vorming gegeven wordt. Vorige week heeft u hier al meer informatie over ontvangen.
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.
Naschoolse activiteiten
Vandaag start de workshop Dansletters en as. donderdag de cursus Streetdance. Voor Rots & Water zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Kalender
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4 t/m 8
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19 t/m 21
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26 en 28
27
2 t/m 6
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mei

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
Huiswerkweek cluster 7-8
Theoretisch verkeersexamen cluster 7
Praktisch verkeersexamen cluster 7
Rapport cluster 1-2
CITO-eindtoets cluster 8
Koningsontbijt
Schoolreis cluster 4
Rapportgesprekken cluster 1-2
Koningsdag alle kinderen vrij
Meivakantie

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.

