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Ouderbedankmiddag
De Ouderbedankmiddag gaat plaats vinden op dinsdag 27 juni. Heeft u zich al aangemeld!
Ontruiming
Waarschijnlijk heeft u van uw kind al vernomen dat maandag de lessen in onze school kort zijn
onderbroken.
Wij hebben op onze school (hoofdvestiging en WOC) een brandpreventie en ontruimingsplan
om in geval van calamiteiten de leerlingen en het personeel zo snel mogelijk naar een veilige
plek te brengen. Regelmatig houden we ontruimingsoefeningen om de leerlingen en de
leerkrachten te laten wennen en om het plan te evalueren.
Wij hebben ook nu weer kunnen vaststellen dat ons ontruimingsplan goed werkt, niet in de
laatste plaats door het gedisciplineerde gedrag van onze leerlingen.
Onze complimenten hiervoor
Staking op dinsdag 27 juni
Zoals eerder aangegeven staken wij 1 uur op dinsdag 27 juni 2017.
Dit betekent: de school gaat open om 9.30 uur en de lessen starten om 9.45 uur.
Schoolreis naar de Efteling op dinsdag 29 augustus 2017
Afgelopen week heeft u zich kunnen melden, bij de klassenouder, als hulpouder voor dit
schoolreisje. Komende week gaan wij inventariseren en indien nodig loten wie er mee mag.
We zullen u zo snel mogelijk hierover nader informeren.
Maandslogan
De maandslogan van juni is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar!
En de pestposter: vrienden (maken) en uitlachen.
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.
Kalender
27
28
7

juni
juni
juli

Ouderbedankmiddag
Centrale wendag (Cluster 8 vrij)
Studiedag alle kinderen 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.

