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Sinterklaasviering
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om vrijdag 4 december op onze
school langs te komen. Voor de viering nog enkele belangrijke mededelingen:
Op deze dag zijn er diverse versnaperingen, maar uw kind moet wel een eigen lunch meenemen.
De voordeur van de Hoofdvestiging is afgesloten. Vriendelijk verzoek om de achteringang (over het
plein) te gebruiken.
Voor de clusters 1 t/m 4:
 De kinderen van cluster 4 beginnen op de hoofdvestiging. Aan het einde van de dag kunnen ze op
het WOC weer opgehaald worden.
 De kinderen van cluster 4 nemen plaats in de zaal en mogen op hun jas gaan zitten. De andere
groepen verzamelen in het eigen lokaal. Wij hopen dat iedereen bij het naar binnen gaan rekening
wil houden met de extra drukte. Dus wees op tijd!
 Alle ouders die willen komen kijken, zijn bij de ontvangst van harte welkom. Zorg dat u op tijd bent,
want er is slechts zeer beperkte ruimte. Na de ontvangst van Sinterklaas is het de bedoeling dat alle
ouders weer naar huis gaan.
 Ouders worden verzocht aan de zijkant plaats te nemen; er is geen ruimte achter in de speelzaal.
Tijdens het optreden van Sint graag absolute stilte alstublieft!
 Het is prettig als alle kinderen van cluster 1 t/m 4 een grote plastic tas meenemen voor de werkjes.
Voor de clusters 5 t/m 8:
 De kinderen van cluster 5 t/m 8 hebben een surprise bij zich en kunnen die vanaf 8.15 uur naar
boven brengen naar de eigen groep. Daarna gaan zij tot half negen weer naar buiten. Er zullen
leerkrachten op het plein aanwezig zijn om deze kinderen op te vangen.
 Het groepscadeau voor cluster 5 t/m 8 is een bioscoopbezoek.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!
Afscheid juf Irene
Juf Irene gaat onze school verlaten. De combinatie met haar werk voor de KLM en het opvangen van
haar 3 jongens vergt veel planning en is niet goed haalbaar. Daarom heeft Irene besloten om haar inval
in groep 6a te stoppen. Juf Dianne gaat haar uren overnemen. De laatste werkdag van juf Irene is op
woensdag 16 december.
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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Bezoek van Sinterklaas
Opruimen Sintversiering
versieren in Kerst-thema
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling
Kerstdiner, alle kinderen ’s middags vrij
Kerstmusical
Opruimen Kerstversiering
Kerstvakantie, alle kinderen vrij
Schoolstudiedag, alle kinderen vrij

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.

