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Wereldschoolproject
Een aantal jaren geleden zijn wij ‘wereldschool’ geworden; we hebben
daarom besloten jaarlijks een landenproject op te zetten. Hieraan wordt
de afgelopen weken al hard gewerkt.
Iedere groep heeft een land waarmee een paar weken lang aan de slag
wordt gegaan.
De groepen 1 en 2 werken met verschillende landen. Ouders die verhalen,
foto’s, voorwerpen e.d. over een bepaald land hebben en deze willen
laten zien of erover vertellen, zijn van harte welkom.
In deze periode wordt ook extra aandacht besteed aan ons adoptieproject DARA Europe
Maandag 8 mei zijn we gestart met ons project "Wereldschool" met een prachtige Chinese
drakendans op het plein.
Dinsdag 23 mei is er een ‘Wereldse inloopavond’. U kunt dan met uw kind in de klas kijken
waaraan de afgelopen periode is gewerkt. De inloopavond is van 18.00 tot 19.15 uur.
Op de gangen op beide vestigingen bevinden zich stands met wereldse hapjes en drankjes uit
verschillende landen.
Wij willen graag weten of er ouders zijn die wereldse hapjes en/of drankjes willen maken
voor deze avond. U kunt op het formulier dat bij ieder lokaal hangt aangeven voor welk
land u hapjes/drankjes wilt maken. Mocht u zelf niet meer op school komen, kunt u
onderstaand strookje aan uw kind meegeven.
Ja, ik wil graag een werelds hapje/drankje* maken voor de wereldse inloopavond op 23 mei
Ik maak een werelds hapje/drankje* voor het land _________________
Dhr./Mw.:_______________________ kind in groep(en): ______ telefoon: ________________
Handtekening: _________________________
* doorstrepen wat niet van toepassing is (strook kan ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht)
U kunt deze hapjes op 23 mei vanaf 18.00 uur plaatsen op de tafel in de hal. (hoofdgebouw en
het WOC krijgen ieder een tafel)
Ouders die alsnog een hapje maken zonder zich te hebben opgegeven kunnen hun hapjes
gewoon erbij zetten.
Ouders en kinderen kunnen deze avond een hapje pakken zolang de voorraad strekt.
Op woensdag 31 mei is er een Creadag. Alle kinderen gaan deze dag knutselen rondom het
thema Wereldschool.

Creadag
Voor de creadag op 31 mei zijn we op zoek naar verschillende materialen:
- De onderkant van melkpakken, afgeknipt op 10 cm hoogte (inleveren bij de blauwe
pilaar op de hoofdvestiging)
- Hoge Olvaritpotjes met deksel
- Borduurgaren, wol en kralen
Ouderbedankmiddag
De Ouderbedankmiddag gaat plaats vinden op dinsdag 27 juni. Binnenkort kunt u zich hiervoor
aanmelden. Zet u het vast in uw agenda?
Maandslogan
De maandslogan van mei is: Van ruzie wordt niemand blij. Praat het uit of haal hulp, maar leg
het bij! En de pestposter: Tot tien tellen: omgaan met frustratie.
Zomerfeest ander datum
Vanwege andere, soortgelijke activiteiten in de wijk, wordt het Zomerfeest verplaatst naar
zaterdag 26 augustus. Noteert u het vast in uw agenda!
Weet u sponsors voor het zomerfeest of heeft u prijsjes die u beschikbaar wilt stellen, mail dan
naar info@detorenuil.nl.
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Huiswerkweek cluster 7/8
Schoolreisje cluster 4
Schoolreisje cluster 1-2
Inzameling Oud Papier
Wereldse inloopavond
Schoolreisje cluster 5 en 6
Hemelvaartweekend
Avond-4-daagse
Creadag

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

