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Plusactie: sparen voor ons 20-jarig jubileum
Sinds zondag 25 september kunt u bij de PLUS Zenderpark muntjes sparen. De kinderen kunnen de
muntjes inleveren op school. Hiervoor krijgen zij een portemonneetje. De PLUS geeft de school voor
ieder muntje 10 eurocent. Hierdoor kunnen wij sparen voor het 20-jarig jubileum dat onze school in
september 2017 viert.
Tijdschriften
Gisteren zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Wij zijn voor elk cluster op zoek naar tijdschriften/
stripboeken die passen bij de leeftijd van de kinderen. Heeft u thuis een abonnement op een jeugdblad
of heeft u tijdschriften/ stripboeken die niet meer gelezen worden? Wij houden ons aanbevolen. De
bladen mogen ingeleverd worden bij de volgende leerkrachten:
Cluster 1/2: juf Kelly
Cluster 3/4: juf Ellen
Cluster 5/6: juf Tess
Cluster 7/8: juf Dianne

Boekenmarkt in het kader van de Kinderboekenweek
Woensdag 12 oktober organiseren wij in het kader van de Kinderboekenweek een boekenmarkt! Alle
kinderen mogen een of meer boeken mee naar school nemen die ze zelf al gelezen hebben en zouden
willen ruilen voor een ander boek van een ander kind. Het is natuurlijk de bedoeling dat het boek in
goede staat is, zodat de nieuwe eigenaar er ook nog lang plezier van kan hebben. Ook moet het boek
passen bij de leeftijd van het kind dat het ruilt. We zouden het leuk vinden als elk kind minimaal 1 boek
meeneemt zodat iedereen deel kan nemen aan de markt.
De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur lekker rondsnuffelen en ruilen naar hartenlust.
Jaarvergadering
Donderdag 13 oktober is er een Algemene jaarvergadering. Deze start om 19.30, vanaf 19.15 uur is er
koffie. De stukken staan op de website. Vragen over de stukken dienen ingestuurd te worden naar
mr@detorenuil.nl voor maandag 9 oktober.
Festival vrijdag 14 oktober
8.45 – 9.45 uur
1-2B, 7C, 8B, 4A, 6B
10.00 – 10.45 uur
1-2D, 7B, 4B, 5A
12.15 – 13.00 uur
1-2A, 3B, 7A, 6A
13.00 – 13.45 uur
1-2C, 3A, 8A, 5B
Maandslogan
De maandslogan van oktober is: Goed luisteren is écht … horen wat de ander zegt! En de pestposter: Jij
bent vet gaaf: verdriet dat je niet ziet, stiekem pesten.
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Socio-crea middag
Algemene Jaarvergadering
1e Festival
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inzameling Oud papier

Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
1e schooldag
22 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2017
Paasweekend
14 t/m 17 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2017 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartweekend
25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend
3 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2017
Studiedagen

vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

