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Geluidsinstallatie de Torenuil

Hoe staat het eigenlijk met de nieuwe geluidsinstallatie voor de Torenuil?
Na een oproep begin dit schooljaar hebben we dankzij sponsorbijdragen van verschillende ouders een
mooi bedrag bij elkaar weten te krijgen. We hebben eerst geprobeerd een bedrijf in te schakelen dat
alles kon aanleggen maar dit werd uiteindelijk te duur. Vervolgens ontstond het plan om zelf materialen
aan te schaffen en ouders te zoeken die mee kunnen helpen alles op te hangen en aan te sluiten. We
kunnen dan voor hetzelfde bedrag wat extra's doen en ook de verlichting meenemen.
Willen we het bovenstaande kunnen realiseren hebben we dus nogmaals uw hulp nodig. We zijn op
zoek naar handige ouders die willen en kunnen helpen bij het ophangen, bevestigen en aansluiten van
de apparatuur. Ook een elektricien zou bijzonder welkom zijn!
Ouders die willen meehelpen kunnen zich aanmelden via info@detorenuil.nl.
Oud papier
Dinsdag 29 maart staat er weer een oud-papiercontainer aan de Tiranastraat. UI kunt hier uw oudpapier kwijt tot 20.00 uur ’s avonds.
DARA Europe
Ook op dinsdag 29 maart mogen de kinderen hun bijdrage voor DARA Europe weer inleveren bij de
groepsleerkracht.
Vaat- en theedoeken
Voor beide locaties zoeken we vaat- en theedoeken. Heeft u oude maar nog bruikbare vaat- of
theedoeken, dan ontvangen wij die graag. U mag ze inleveren bij de teamkamer.
Schoolfoto’s broertjes en zusjes
Afgelopen vrijdag heeft u de foto’s van de broertjes/zusjes ontvangen. Graag ontvangen wij de
enveloppen met geld of foto retour voor vrijdag 25 maart. U kunt de envelop inleveren bij de leerkracht
van het kind op wiens naam de envelop staat.
Mailadres
Omdat we zijn overgeschakeld op een andere server blijkt info@torenuil.nl NIET meer te werken. U
krijgt ook geen foutmelding op dit adres. Gelieve info@detorenuil.nl te gebruiken!
Ouderbijdrage
We hebben nog niet van iedereen de Ouderbijdrage ontvangen. Mocht u deze nog niet betaald hebben,
dan graag z.s.m. overschrijven op NL47 INGB 0007034778 t.n.v. Oudervereniging OBS de Torenuil onder
vermelding van naam en groep van uw kind.
Paasweekend
Alle kinderen hebben van vrijdag 25 tot en met maandag 28 maart vrij. De leerkrachten hebben vrijdag
hun derde studiebijeenkomst over Zichtbaar leren. We wensen iedereen een fijn Paasweekend.

Omgangsprotocol
De maandslogan van maart is: Iedereen mag meedoen, dat is fijn; hoe meer zielen hoe meer gein! En de
pestposter: Eerlijk Spel; samen spelen.
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Ouderbijeenkomst VVE
Goede Vrijdag (Studiedag) alle kinderen vrij
2e Paasdag
Oud papier inzameling
Inzameling voor DARA Europe
Schoolfotograaf Individuele en Groepsfoto’s HV
Schoolfotograaf Individuele en Groepsfoto’s WOC
Huiswerkweek cluster 7-8
Theoretisch verkeersexamen cluster 7
Praktisch verkeersexamen cluster 7
Rapport cluster 1-2
CITO-eindtoets cluster 8
Koningsontbijt
Schoolreis cluster 4
Rapportgesprekken cluster 1-2
Koningsdag alle kinderen vrij
Meivakantie

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.

