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Vertrek juf Hanneke
Helaas moeten we u meedelen dat Hanneke Kemp per 1 april de Torenuil gaat verlaten.
Juf Hanneke gaat werken als ambulant begeleider bij Bartiméus. Dit is een instelling ten behoeve van de
zorg voor slechtziende en blinde mensen. Hanneke gaat scholen adviseren over de begeleiding van
leerlingen met een visuele beperking.
Dit betekent dat juf Hanneke dit schooljaar helaas niet zal afmaken. Wij zien op korte termijn geen
mogelijkheid om dit intern op te lossen en hebben ervoor gekozen een tijdelijke vacature uit te zetten.
Voor het volgend schooljaar willen we kijken of er binnen de Stichting Robijn een intern begeleider
beschikbaar is die de taken van Hanneke kan overnemen.
Hanneke zal de komende weken gebruiken om haar taken zo goed mogelijk af te ronden en over te
dragen aan de nieuwe intern begeleider.
Wij zullen haar erg missen maar wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.
Schoolfotograaf broertjes/zusjes
We verzoeken u vriendelijk om de enveloppen van de broertjes/zusjes-foto voor vrijdag 10 maart weer
in te leveren op school.
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.
Maandslogan
De maandslogan van maart is: Iedereen mag meedoen, dat is fijn; hoe meer zielen hoe meer gein! En de
pestposter: Eerlijk Spel; samen spelen
Kalender
6 t/m 10
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13 en 14
20 t/m 24
3 t/m 7
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6

maart
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april

Hoofdluiscontrole
1e rapport mee Clusters 3 t/m 8
Ouderbijeenkomst VVE
Meesters- en juffendag
Rapportgesprekken
Week van de Lentekriebels
Huiswerkweek cluster 7 en 8
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling
Theoretisch verkeersexamen cluster 7

School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u 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.

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
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

