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Schoolreizen 2017
Binnenkort gaan de schoolreizen weer van start. We werken op de Torenuil met een zgn.
schoolreismenu waarbij elk cluster naar een andere bestemming op schoolreis gaat. Voor de
schoolreizen betaalt u € 18,50 per kind.
Hieronder de data en locaties van de schoolreizen in 2017:
Datum
Locatie
Bus vertrekt Terug op
school
Cluster 1/2
Ma 22 mei
Piratenland Gorinchem*
8.45 u
15.00 u
Cluster 3
Do 13 april
Linneushof Bennebroek
8.45 u
16.00 u
Cluster 4
Vr 19 mei
Julianatoren Apeldoorn*
9.00 u
16.00 u
Cluster 5
Woe 24 mei
Ouwehands dierenpark Rhenen
9.00 u
16.00 u
Cluster 6
Woe 24 mei
Nemo Amsterdam
9.00 u
16.00 u
Cluster 7
Di 20 juni
De Boerinn Kamerik
8.45 u
15.00 u
 Inclusief lunch. Overige Clusters nemen hun eigen lunch mee.
Alle kinderen gaan met de bus op schoolreis. Daarnaast wordt er een hulpouder gevraagd om met een
auto te rijden, zodat er vervoer is in geval van calamiteiten.
U ontvangt nog een brief per cluster met nadere informatie over de dag en de betaling.
Via de klassenouder ontvangt u een oproep voor begeleiding tijdens het schoolreisje. Als er teveel
aanmeldingen zijn voor de schoolreisjes wordt er geloot.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de administratie
Lentekriebels
Volgende week is het de week van de Lentekriebels. Hierin wordt aandacht besteed aan relationele en
seksuele vorming. In de bijlage van de mail vindt u meer informatie hierover.
Verkeer
Gelukkig wordt het weer mooier weer. Dit heeft als gevolg dat er meer mensen op de fiets naar school
komen. Daarom vragen we aandacht voor het volgende:
- Op het plein wordt niet gefietst,
- Opstappen doe je pas op straat, niet op de stoep,
- Wilt u op het schoolplein uw kind opwachten en niet de stoep/fietspad blokkeren (zoals de
hoeken bij de brug en het Basiliekpad),
- Let op dat het uitzicht op kruisingen, zoals van de fietspaden goed blijft (de kruising van het
Basiliekpad en het fietsbruggetje) .
Sponsorloop Koningsspelen 21 april 2017

21 April 2017 vinden voor de 5e keer de Koningsspelen plaats. Een
jubileum, daarom is het thema FEEST gekozen voor de Koningspelen
2017!
Wisten jullie dat De Torenuil ook binnenkort FEEST viert? Zij bestaan
in het schooljaar 2017/2018 maar liefst 20 jaar.

De gedachte achter de Koningspelen is gezamenlijk ontbijten en gezamenlijk sporten…..en met
elkaar FEEST vieren!
De Torenuil combineert het jubileum van de Koningspelen graag aan hun eigen jubileum en
organiseert daarom op 21 april 2017 een sponsorloop, waarbij het bij elkaar gelopen geld
gebruikt wordt om het jubileum groots te kunnen vieren volgend schooljaar.
Voordat de sponsorloop gaat plaatsvinden, mag je bij familie en vrienden vragen of ze jou
willen sponsoren. Dit kan per ronde of gewoon een vast bedrag. Binnenkort ontvangt u meer
informatie hierover.
Zit je in groep 8 en ben je er het jubileumschooljaar niet bij? Loop vooral ook je rondjes op 21
april! De organisatie van het jubileum zal jullie hier dit jaar extra voor belonen!
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
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Week van de Lentekriebels
Huiswerkweek cluster 7 en 8
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling
Theoretisch verkeersexamen cluster 7
Praktisch verkeersexamen
Ouderbijeenkomst VVE
Schoolreis cluster 3
Paasweekend
CITO-eindtoets cluster 8
Koningsontbijt en sponsorloop
Meivakantie

School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk na 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

