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Oud papier
Morgen kunt u uw oud papier kwijt in de container aan de Tiranastraat.
Wereldse inloopavond
Morgenavond 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.
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.
Wereldschool Quiz Leerlingenraad
De leerlingenraad organiseert een quiz. Op beide locaties kunt u deelnemen. Uitleg staat op het
deelnamenformulier dat bij de ingang verkrijgbaar is. De voorwerpen die op de foto’s staan, zijn
in de verschillende groepen terug te vinden.
DARA Europe
Op de inloopavond is er op beide locaties een standje met leuke artikelen uit Cambodja te
koop. Als u hier iets wilt besteden voor het goede doel, neemt u dan contant geld mee.
Sponsorloop
De sponsorloop op 21 april heeft het prachtige bedrag van: € 5.887,70 opgeleverd.
Hierdoor wordt onder andere een schoolreisje voor de hele school naar de Efteling mogelijk,
zonder dat we hiervoor de eigen bijdrage voor het schoolreisje hoeven te verhogen.
Alle kinderen bedankt voor het harde lopen en de sponsors voor hun bijdrage!
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)
- Borduurgaren, wol en kralen
Sportdag Cluster 3-4
In tegenstelling tot wat op de jaarkalender staat is de Sportdag voor Cluster 3-4 op donderdag
15 juni.

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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Schoolreisje cluster 1-2
Inzameling Oud Papier
Wereldse inloopavond
Schoolreisje cluster 5 en 6
Hemelvaartweekend
Avond-4-daagse
Creadag
Pinksterweekend
Inzameling DARA Europe
Sportdag Cluster 5 t/m 8
Ouderbijeenkomst VVE
Schoolkamp Cluster 8
Sportdag Cluster 3-4
Schoolreis Cluster 7
3e Festival
Ouderbedankmiddag
Centrale wendag (Cluster 8 vrij)

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

