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Dag van de dialoog

Vandaag en morgen doen kinderen van onze school mee met de dag van de dialoog.
Wethouder Marijke van Beukering zal ook deelnemen. Het thema van de dialoog is Prikkelende
verschillen. Het gaat bij de dialoog om te luisteren naar elkaar en zo meer begrip te krijgen
voor elkaar. Geen discussie maar ontmoeten en uitwisselen.
OK-gesprekken
De eerste OK-gesprekken zijn al achter de rug. De reacties zijn erg positief. Heeft u nog geen afspraak
gepland dan vragen wij of u dat zo snel mogelijk wilt doen omdat de leerkrachten graag met alle
kinderen en hun ouders willen spreken. Wilt u ook ruim van te voren het formulier inleveren, zodat de
leerkracht zich goed kan voorbereiden op het gesprek. Lukt het niet om het formulier te mailen, geef
het dan aan uw kind mee naar school.
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. De tussenstand op 5 november was: 11.672 muntjes. Ga zo door!
Sinterklaas CD
Maandagavond (tijdens het versieren van het gebouw) is de “beroemde” Sinterklaas CD van de Torenuil
verkrijgbaar voor 5 euro. Ook deze opbrengst is voor de jubileumviering in september 2017.
Woensdag ochtend om 8.30 uur start de verkoop op beide vestigingen.
Herinnering Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald, wilt u die dan overmaken op: NL47 INGB 0007034778 van de
Oudervereniging OBS de Torenuil onder vermelding van naam en groep van uw kind.

Digitale communicatie tussen leerkracht en ouder
Wilt u 10 minuten van uw tijd besteden aan de enquête over communicatie tussen school en
ouders. Link naar vragenlijst: https://www.enquetetools.nl/enq/14153bcdd644b5
Takenbank

De kinderen uit cluster 8 gaan in juni op schoolkamp. Zij kunnen door middel van het uitvoeren
van klusjes zelf geld bij elkaar sparen, waardoor zij korting kunnen krijgen op het totale
kampbedrag. Gedurende het schooljaar zult u kinderen tegenkomen die u bij binnenkomst van
de school vragen om een 'klusje'. Wanneer u een klusje, het bedrag dat daar tegenover staat en
uw telefoonnummer doorgeeft, zal een leerling kort daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Na het uitvoeren van dit klusje kunt u de leerling contant geld meegeven, zij
leveren dit zelf op school in.
Dus: heeft u nog glaswerk liggen, een tas vol oud papier staan of een vieze auto voor de deur?
Onze kinderen helpen u uit de brand!

Maandslogan

De maandslogan van november is: Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren
we samen van! En de pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
Aanvulling op de kalender: Donderdag 24 november is er inloopochtend van 8.15 – 8.45 uur.
Festival

Op veler verzoek de indelingen voor de festival:
2e festival: Vrijdag 24 februari
8.45 – 9.45 uur 1-2C, 5A, 6A, 3A, 7A
10.00 – 10.45 uur 1-2A, 5B, 6B, 3B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 4B, 8B
13.00 – 13.45 uur 1-2D, 7C, 4A, 8A
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3e festival: Donderdag 22 juni
8.45 – 9.45 uur 1-2D, 3B, 4A, 7C, 8A
10.00 – 10.45 uur 1-2C, 3A, 4B, 8B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 6B, 5B
13.00 – 13.45 uur 1-2A, 5A, 6A, 7A

Studiedag, alle kinderen vrij
School versieren voor Sint
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
Rapport Cluster 1-2
Rapportgesprekken Cluster 1-2
Inloopochtend
Rapportgesprekken Cluster 1-2
Bezoek Sinterklaas
Oud papier inzameling
Inzameling DARA Europe
School versieren voor Kerst
Kerstdiner (kinderen vrij vanaf 12.00 uur)
Kerstmusical
Kerstvakantie

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

