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Fietsen op het plein
In verband met de veiligheid is het niet toegestaan te fietsen op het schoolplein. Wilt u dit ook
weer even onder de aandacht van uw kind brengen.
Op tijd beginnen
Alle leerkrachten willen graag om 8.30 uur beginnen. Daarom verzoeken wij u om voor die tijd
afscheid te nemen van uw kind, zodat de les op tijd kan beginnen.
Heely’s
De afgelopen weken komen er steeds meer kinderen met “heely’s” (schoenen met wieltjes) op
school. Wij begrijpen dat dit natuurlijk erg leuk is voor de kinderen maar zien ook dat het
steeds drukker en daardoor ook onveiliger wordt op het plein.
Wij hebben met de kinderen en leerkrachten de afspraak gemaakt dat de kinderen in de pauze
niet meer mogen “rolleren”. Het gebruik in de school was sowieso al niet toegestaan.
Het bovenstaande geldt in ieder geval voor in de lunchpauze. Voor wat betreft de kleine pauze
mogen de kinderen dit afstemmen met hun leerkracht.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Schoolvoetbal meisjes
In de bijlage een uitnodiging van IJFC voor meisjes om te komen trainen voor het
schoolvoetbaltoernooi.
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!
Omgangsprotocol
De maandslogan van april is: Samen werken en samen spelen is samen leren en samen
delen! En de pestposter: Een bijzonder feest, niet meer buitensluiten.
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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.

