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Festival
Morgen is het 1e festival. We gaan optreden in 3 sessies. We hopen dat er veel ouders komen
en het hele festival blijven kijken. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk ouders achterin gaan
zitten.
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
Gebruik voordeur
De laatste tijd wordt er veel in en uit gelopen via de voordeur. We willen u vriendelijk
verzoeken om via achterdeur te gaan en de voordeur alleen te gebruiken als u nog een
boodschap heeft of iets komt afleveren.
Nieuwe afspraken voor spelling en woordenschat (Cluster 4 t/m 8)
Sinds dit schooljaar maken de kinderen de spellingslessen niet meer in een werkboek maar op
de tablet. Hierdoor komen de huidige leerbladen met woordpakket niet meer helemaal
overeen met de oefenstof. Vandaar dat deze leerbladen zijn aangepast. Deze aangepaste
leerbladen zullen vanaf heden op de site staan.
Op de nieuwe leerbladen staat een omschrijving van de spellingafspraak met een aantal
voorbeeldwoorden en niet meer het hele woordpakket zoals de kinderen gewend waren.
Uit onderzoek blijkt dat resultaten verbeteren wanneer kinderen zich meer richten op het
toepassen van de spellingsafspraken dan het inoefenen van woorden.
Woordenschat oefenen de kinderen van groep 4 t/m 8 vanaf start schooljaar ook via Snappet.
De woorden uit de woordenlijst komen bij deze vorm van verwerking vaker aan bod. Wij
verwachten dat dit voldoende oefening biedt om de toetsen op de tablet, ook zonder thuis
extra te oefenen, te kunnen maken. We wachten de eerste resultaten af en besluiten later of er
woordenlijsten moeten komen die thuis extra kunnen worden ingeoefend.

MR-verkiezing
Morgen is de laatste mogelijkheid om uw stem uit te brengen, ‘s morgens tussen 8.15 en 8.30
uur en ’s avonds voor aanvang van de Algemene Jaarvergadering om 20.00 uur.
Studiedag vrijdag 16 oktober
A.s. vrijdag hebben alle kinderen vrij i.v.m. een schoolstudiedag.
Op deze dag maken leerkrachten kennis met het gedachtengoed van professor John Hattie.
Wie is Professor John Hattie: onderwijswetenschapper uit Nieuw-Zeeland, deed meer dan 1000
meta-analyses van 50.000 onderwijsonderzoeken waarbij van 240.000.000 leerlingen
wereldwijd gegevens zijn verzameld. Dit is veruit het meest uitgebreide, op bewijs gerichte
onderzoek naar wat het beste werkt om leerprestaties te verbeteren.
Voor scholen ontwikkelde Hattie het programma Visible Learning, gebaseerd op zijn onderzoek.
Het programma is gericht op:
 het leren van de leerling,
 de impact van de leraar op het leren,
 manier om de impact te vergroten,
 continue verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leraar
op de leerling.
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.
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Algemene Jaarvergadering
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