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Oud papierinzameling
Morgen staat er weer een container achter de school. De laatste maanden wordt er weinig papier
ingeleverd. Maakt u ook uw buren, vrienden en kennissen erop attent dat zij hun oud papier hier
kunnen inleveren. U kunt uw oud papier kwijt tot 20.00 uur.
Inzameling DARA Europe
Morgen mogen de kinderen hun bijdrage voor DARA Europe inleveren bij de groepsleerkracht.
Denkt u aan het inschrijven voor de Ouderbedankmiddag!
Op maandag 20 juni is er een bedankmiddag voor alle hulpouders van de Torenuil.
Het voltallige team zal aanwezig zijn om u een prettige middag te bezorgen als dank voor alles wat u
voor ons heeft gedaan.
Of u nu heeft geholpen met verhuizen, versieren, opruimen of de creadag, sportdag of welke andere
activiteit dan ook, wij nodigen u van harte uit op deze bijeenkomst.
De middag begint direct na schooltijd (om 14.15 uur). Voor de kinderen is er een passende opvang
geregeld op school.

Denk niet dat we u niet bedoelen! Schrijf u zeker in. Er staat een Flip-over om in te
schrijven bij de ingang van beide gebouwen.
Optreden Schoolkoor en –orkest
Op donderdag 30 juni om 19.00 uur geven de Torengaaltjes en het Schoolorkest een concert.
Het optreden vindt dit keer plaats in de speelzaal van de hoofdvestiging van onze school.
De kinderen laten horen en zien wat zij de afgelopen maanden geoefend hebben.
Ook nu hopen wij weer op zoveel mogelijk ouders, kinderen en overige belangstellenden.
Er volgt nog meer informatie maar dan kunt u deze datum vast noteren.
Oproep MR
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017 ontstaan 2 vacatures in de medezeggenschapsraad:
Mar-Claire en Paul geven beiden aan dat zij hun inspanningen voor de MR niet goed meer kunnen
combineren met hun werk. Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee ouderleden: één persoon voor
een tijdsduur van 1 jaar en één persoon voor een tijdsduur van 3 jaar. Voelt u zich aangesproken en wilt
u plaatsnemen in de MR? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl
Aanmelden kan tot vrijdag 23 september. Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen? Kijk op de
website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’ of spreek één van de MR-leden aan.
Omgangsprotocol
De maandslogan van juni is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar! En de pestposter:
vrienden (maken) en uitlachen.
Kalender
14

juni

15
17

juni
juni

Oud papier
Inzameling Dara Europe
Ouderbijeenkomst VVE
Sportdag Cluster 5 t/m 8 Afgelast!

20
28
29
30

juni
juni
juni
juni

4
5
6 en 7

juli
juli
juli

8

juli

Vakanties 2016-2017
1e schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie
Studiedagen

Ouderbedank-middag
Schoolreis Cluster 7
Centrale Wendag (Cluster 8 is vrij)
3e Festival
Optreden Schoolkoor en –orkest
Afscheid Cluster 8
Rapport mee
Oud papiercontainer achter de school
Inzameling DARA Europe
Studiedag (alle kinderen vrij)

22 augustus 2016
15 t/m 23 oktober 2016
24 december t/m 8 januari 2017
25 februari t/m 5 maart 2017
14 t/m 17 april 2017
22 april t/m 7 mei 2017 (incl. Koningsdag)
25 t/m 28 mei 2017
3 t/m 5 juni 2017
8 juli t/m 20 augustus 2017
vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

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.

