Jaargang 19 nr. 18, 18
april 2016
12 mei

Koningsdag
Vrijdag 22 april is er een ontbijt ter gelegenheid van Koningsdag. Wilt u uw kind uiterlijk donderdag een
bord, beker en bestek meegeven ( liefst onbreekbaar).
Het ontbijt wordt door de Jumbo geleverd. Er is ook glutenvrij brood bij het ontbijtpakket.
De kinderen mogen die dag in Koninklijke kleuren komen als ze dat leuk vinden. Vanwege de beperkte
sportaccommodatie op Zenderpark is er afgesproken dat de 3 scholen om de beurt de Koningsspelen
organiseren. Dit jaar is de Pijler aan de beurt om de Koningsspelen te organiseren. Over 2 jaar zijn wij
weer aan de beurt. We doen wel met alle groepen mee aan de Koningsdans.
Avond4daagse
Al veel kinderen hebben zich aangemeld voor de avondvierdaagse 2016 van 6 t/m 9 juni!
Om iedereen die het per abuis vergeten was ook nog de mogelijkheid te geven om zich in te schrijven,
organiseren we nog een moment om in te schrijven.
De allerlaatste mogelijkheid om de kinderen in te schrijven is op:
woensdag 20 april 2016 op de hoofdvestiging en op het WOC van 13.45 uur tot 14.15.
Neem a.u.b. bijgevoegd strookje (waarbij de witte velden ingevuld zijn) en gepast geld mee.
Om de avondvierdaagse tot een groot succes te maken, zijn we nog op zoek naar hulpouders. We
zoeken onder andere iemand die een kraam heeft voor de pauzeplek. Daarnaast zoeken we mensen die
willen helpen bij het halen/brengen van de kraam/pauzebenodigdheden en het bemannen van de
pauzeposten.
Alle aanvullende informatie staat in de bijlage. Leuk als je meeloopt!
Groeten van de A4D-werkgroep,
Annette, Ellen, Irma, Nicole en Petra
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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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!
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.

