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Social Media
Wist u dat wij ook te volgen zijn op Social Media? Wij zijn op zowel Twitter als Facebook te vinden! U
vindt ons door te zoeken op OBS de Torenuil. Zo kunt u overdag meekijken naar wat de kinderen aan het
doen zijn. Even liken is al voldoende! Wij zien u online!

Boekenmarkt in het kader van de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek begint woensdag 7 oktober. Donderdag 8 oktober organiseren wij daarom voor
de eerste keer een boekenmarkt! Alle kinderen mogen een of meer boeken mee naar school nemen die
ze zelf al gelezen hebben en zouden willen ruilen voor een ander boek van een ander kind. Het is
natuurlijk de bedoeling dat het boek in goede staat is, zodat de nieuwe eigenaar er ook nog lang plezier
van kan hebben.
We zouden het leuk vinden als elk kind minimaal 1 boek meeneemt zodat iedereen deel kan nemen aan
de markt.
De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur lekker rondsnuffelen en ruilen naar hartenlust.

Schema Festival; Noteert u in de agenda!
1e festival: Donderdag 15 oktober
8.45 – 9.45 uur
1-2a, 1-2d, 4b, 7a, 5a, 6c
10.30 – 11.30 uur
3a, 6b, 3b, 5b, 8b
13.00 – 14.00 uur
1-2c, 1-2b, 6a, 4a, 8a,7b
2e festival: Donderdag 18 februari
8.45 – 9.45 uur
1-2b, 4a, 5b, 7b, 8a, 6c
10.30 – 11.30 uur
3b, 6b, 1-2d, 5a, 8b
13.00 – 14.00 uur
1-2a, 1-2c,6a, 3a, 4b,7a
3e festival: Donderdag 30 juni
8.45 – 9.45 uur
1-2b, 1-2a, 5a, 4b, 6c, 8b
10.30 – 11.30 uur
1-2d, 6a, 5b, 7b, 6b
13.00 – 14.00 uur
1-2c, ,7a, 4a, 3b, 3a, 8a
Informatieve bijeenkomsten voor ouders
We hebben dit schooljaar drie informatiebijeenkomsten gepland voor ouders.
Deze zijn altijd op een maandag in de speelzaal op de hoofdvestiging.
2 november 8:30-9:30 uur: RALFI lezen
11 januari 8:30 - 9:30 uur: Begaafdheid (Blokwerk en LeerPlein)
14 maart 8:30- 9:30 uur:
Leesproblemen en dyslexie
Oud papier
Volgende week is er dinsdag weer inzameling van het oud papier. De container staat aan de Tiranastraat
achter de school. U kunt hier uw oud papier kwijt tot 20.00 uur.

DARA Europe
Dinsdag 13 oktober is er weer inzameling voor DARA Europe. Uw kind kan zijn /haar bijdrage afleveren
bij de groepsleerkracht.

Ouderbijdrage
Graag de ouderbijdrage (25 euro per kind) overmaken voor 7 oktober op
NL47INGB0007034778 van Oudervereniging OBS de Torenuil, met vermelding van naam en
groep van uw kind. Houders van een U-pas kunnen zich melden bij de Administratie.
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!
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.
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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)
Informatiebijeenkomst: 8:30-9:30 uur RALFI lezen

