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Personeelsinformatie
De vrouw van meester Rahmi is zwanger. Zij verwachten hun 1e kindje eind februari/begin
maart 2016. Juf Kelly verwacht haar 1e kindje begin april 2016.
Nieuws uit de MR: de MR is op zoek naar nieuwe leden!
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn drie vacatures ontstaan in de
medezeggenschapsraad: Cindy geeft aan dat zij haar inspanningen voor de MR niet goed kan
combineren met haar werk.
De zittingstermijn van Barbara (voorzitter) en Marc zijn verlopen. Beiden stellen zich
herkiesbaar.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar drie ouderleden. Voel jij je aangesproken en wil je
plaatsnemen in de MR? Meld je dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl. Aanmelden kan
tot donderdag 24 september. Je hebt per mail een wervingsbrief ontvangen waarin meer
informatie staat. Mocht je meer informatie willen of heb je vragen? Kijk op de website onder ‘u
als ouder / uw rol als ouder / MR’, of spreek één van de MR-leden aan.
Schoolmelk
Schoolmelk kunt u bestellen op www.campinaopschool.nl. Wilt u bij het kiezen van de school
goed letten op de locatie. Lunchmelk kan nu natuurlijk voor alle dagen besteld worden.
Pleinwacht van 11.30-12.00 uur
Vanwege het continue-rooster spelen de kinderen van 11.30 tot 12.00 uur buiten. Omdat er
zoveel mogelijk leerkrachten pauze moeten houden, zijn wij op zoek naar mensen die samen
met een leerkracht toezicht willen houden op het plein tijdens het buitenspelen. U kunt zich
hiervoor aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl. Geeft u dan ook even aan welke dag uw
voorkeur heeft. Het rooster is al aardig gevuld, maar het zou prettig zijn als er nog wat mensen
mee kunnen draaien, zodat het aantal beurten beperkt blijft.
Takenbank

De kinderen uit cluster 8 gaan in mei op schoolkamp. Zij kunnen door middel van het uitvoeren
van klusjes zelf geld bij elkaar sparen, waardoor zij korting kunnen krijgen op het totale
kampbedrag. Gedurende het schooljaar zult u kinderen tegenkomen die u bij binnenkomst van
de school vragen om een 'klusje'. Wanneer u een klusje, het bedrag dat daar tegenover staat en
uw telefoonnummer doorgeeft, zal een leerling kort daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Na het uitvoeren van dit klusje kunt u de leerling contant geld meegeven, zij
leveren dit zelf op school in.
Dus: heeft u nog glaswerk liggen, een tas vol oud papier staan of een vieze auto voor de deur?
Onze kinderen helpen u uit de brand!

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.
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informatieavond clusters 5 - 6
start Kinderpostzegelactie
Huiswerkweek Cluster 7-8
Sportdag Cluster 1-2
Start Kinderboekenweek
Ouderbijeenkomst VVE
Oud papier inzameling
Inzameling DARA Europe
Socio-crea-middag
1e Festival
Algemene Jaarvergadering
Studiedag, (alle kinderen vrij)
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inloopochtend (8.00-8.45 uur)

Vakanties 2015 – 2016
Vrijdag 16 oktober
Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober
19 december t/m 3 januari
Maandag 4 januari
Zaterdag 20 t/m zondag 28 februari
Vrijdag 25 maart
Zaterdag 26 t/m maandag 28 maart
Woensdag 27 april
Zaterdag 30 april t/m zondag 8 mei
Zaterdag 14 t/m maandag 16 mei
Zaterdag 9 juli t/m Zondag 21 augustus

Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Krokusvakantie
Studiedag (Goede vrijdag)
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie (donderdag 5 mei Hemelvaartsdag)
Pinksterweekend
Zomervakantie

