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Informatieochtend stimuleren van de leesontwikkeling, RALFI-lezen
Lezen is een belangrijke vaardigheid binnen het onderwijs. Door te lezen wordt kennis opgedaan en
wordt informatie verwerkt. Maar wat wanneer de leerkracht of u opmerkt dat uw kind een moeizame
ontwikkeling laat zien? Er zijn methodieken waarmee u uw kind kunt ondersteunen.
Op maandag 2 november zal er in de speelzaal van de Hoofdvestiging om 8.30 uur een
ouderbijeenkomst worden georganiseerd waarbij RALFI lezen wordt uitgelegd. Deze methode heeft een
stimulerend effect op de leesontwikkeling. Zo weet u als ouder wat u kunt doen om tijdens het oefenen
thuis uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
Graag nodigen wij u uit voor deze bijeenkomst. Want door samenwerking kunnen we de ontwikkeling
van uw kind positief stimuleren!
Heeft u interesse om deze bijeenkomst bij te wonen? Stuur dan een mail naar ib@detorenuil.nl
met als onderwerp ‘Informatie uur RALFI lezen’ geef daarbij in welke groep uw zoon/dochter zit.
MR-verkiezing
In de week voor de herfstvakantie heeft u als ouder uw stem kunnen uitbrengen op drie kandidaten
voor de Medezeggenschapsraad. Hartelijk dank aan iedereen die dat gedaan heeft!
Tijdens de jaarvergadering zijn alle stemmen geteld, de drie nieuwe
MR-leden zijn (in willekeurige volgorde): Babs Wouters, Marc van Someren en Barbara van Amerom.
Wilt u van dichtbij volgen wat de MR zoal bespreekt? De notulen van onze vergaderingen vindt u op de
website bij 'Ouders'. Als u graag een keer wilt meepraten over een bepaald onderwerp, komt u dan naar
de vergadering en laat van u horen!
Uiteraard kunt u ons ook altijd een vraag of aandachtspunt mailen, ons emailadres is mr@detorenuil.nl
Fietsen op het schoolplein
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om te fietsen op het schoolplein. Wilt u dit ook nog
even bij uw kind onder de aandacht brengen.
Inloopochtend
Vrijdag 30 oktober is er inloopochtend in de klas van 8.00 uur tot 8.45 uur. Kijkt u dan ook even bij de
gevonden voorwerpen of er nog iets van uw kind bij is. In de week na de inloopochtend worden de
gevonden voorwerpen verzameld en naar de kledinginzameling gebracht.
Inzameling spelletjes en puzzels DARA
In januari gaat Tirza Voss van stichting DARA Europe weer richting Cambodja. Vorig jaar hebben
verschillende ouders meegedaan aan de kledinginzameling voor de kinderen van het kindercentrum. Dit
jaar wil DARA Europe graag mooie spelletjes en puzzels meenemen.
Mocht u thuis nog (complete) puzzels, gezelschapsspelletjes, lego of ander leuk spelmateriaal hebben en
wil u dit doneren aan de stichting?
Dan kunt u dit vanaf nu inleveren bij juf Kelly op de hoofdvestiging. Op 7 december zullen de materialen
opgehaald worden door de stichting.

Kerstdiner 17 december
Op donderdag 17 december is er aan het eind van de middag een Kerstdiner in de klas. Ter compensatie
zijn alle kinderen die middag vrij vanaf 12.00 uur. Er wordt dan tussen de middag niet op school
gegeten. De tijden van het kerstdiner volgen later.
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Hoofdluiscontrole
Inloopochtend (8.00-8.45 uur)
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Kerstvakantie, alle kinderen vrij
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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.

