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Broertjes en zusjes aanmelden
Omdat we nu al vooruit moeten kijken naar de komende schooljaren, is het heel prettig als u
broertjes/zusjes vanaf 2 jaar (eerder mag ook) al in wilt schrijven op onze school.
Festival vrijdag 24 februari
Door de verdeling in vier festivals, is de lengte per festival maximaal een uur. We hopen dat u het hele
festival wilt blijven zitten. Het tussentijds in- en uitlopen zorgt voor de nodige onrust en daarnaast is het
voor de kinderen van het laatste optreden wel zo leuk als er nog publiek aanwezig is.
8.45 – 9.45 uur
10.00 – 10.45 uur
12.15 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur

1-2C, 5A, 6A, 3A, 7A
1-2A, 5B, 6B, 3B
1-2B, 7B, 4B, 8B
1-2D, 7C, 4A, 8A

Schoolfotograaf broertjes/zusjes
Aanstaande vrijdag ontvangt u de foto’s met de broertjes en zusje. We verzoeken u vriendelijk om de
enveloppen voor 10 maart weer in te leveren op school.
Ouderportaal
Vanwege het aflopen van het proefabonnement, is het ouderportaal gesloten. Binnenkort zullen we
besluiten of we een abonnement nemen op het ouderportaal.
Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en bedraagt € 25,- per kind per schooljaar. Voor
kinderen die na 1 december starten wordt € 2,50 per maand gerekend tot een maximum van €
15,-. De ouderbijdrage wordt beheerd door de Oudervereniging onder verantwoording van de
MR. De ouderbijdrage kan ook worden voldaan met de U-pas. Hiervoor levert u een kopie van
de U-pas in bij de administratie.
U kunt de ouderbijdrage voldoen door het geld over te maken op rekening NL47 INGB
0007034778, t.n.v. Oudervereniging OBS De Torenuil en vermeldt u daarbij de naam en de
groep van u kind.
Voorjaarsvakantie
Van 27 februari t/m 3 maart is het voorjaarsvakantie.
We wensen iedereen een fijne week toe.
Maandslogan
De maandslogan van februari is: Heb je pesten in de gaten? Dan is het goed om er op school en thuis
over te praten! En de pestposter: Wat je pest, ben je zelf: pesten en gepest worden.

Kalender
24
27 februari t/m 3
6 t/m 10
7
9
10
13 en 14
20 t/m 24

februari
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

2e festival (tijden zie hieronder)
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
1e rapport mee Clusters 3 t/m 8
Ouderbijeenkomst VVE
Meesters- en juffendag
Rapportgesprekken
Week van de Lentekriebels

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
Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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

Studiedagen

vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

