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Oproepen voor hulp:
Verhuizen:
Voor de verhuizing van groep 3 en 1-2 zoeken we voor donderdag 6 juli in de ochtend iemand
die met een aanhanger heen en weer kan rijden tussen de Hoofdvestiging en het WOC. Wilt u
helpen maar heeft u geen aanhanger neemt u dan ook even contact met ons op:
info@detorenuil.nl
Hulpouders zomerfeest:
Op zaterdag 26 augustus is het Zomerfeest. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders die willen
helpen bij het bemannen van spellen en attracties. Ook oudere broers en zussen die oudleerling zijn van onze school zijn van harte welkom om te komen helpen.
U kunt zich aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl.
Zomerfeest taarten bakken
Op het zomerfeest willen we graag cake/taart verkopen. Daarom zijn we op zoek naar ouders
die een cake/taart aan willen bieden. Ook hiervoor kunt u zich melden op
hulpouders@detorenuil.nl.
Vanuit de Medezeggenschapsraad:
Aankomend schooljaar willen we tijdens een of twee middagen een aantal workshops voor de
kinderen van de bovenbouw organiseren. Tijdens deze workshops zouden we graag een
doorkijkje willen geven naar hun verdere schoolcarriere en de mogelijkheden van de
verschillende vakgebieden.
Wat kan je nu bijv. met ict, rekenen, natuur of techniek in het dagelijks leven of bij je beroep?
Tijdens de workshops zouden we daar wat meer over willen vertellen en ook een praktische
invulling hieraan willen geven, bijv. in de context van ict wat programmeer opdrachtjes
om een heel eenvoudig spelletje te maken.
Om dit mogelijk te maken, zijn we in eerste instantie op zoek naar enkele ouders die willen
plaatsnemen in een werkgroep die de organisatie van de dag op zich gaan nemen. Na het
samenstellen van de werkgroep, zullen we zo snel mogelijk een datum prikken en
hebben we mogelijk nog hulp nodig van ouders voor de praktische ondersteuning.
Heb je interesse om mee te helpen met het organiseren van de workshops, meld je dan nu aan
via mr@detorenuil.nl onder vermelding van "werkgroep workshops bovenbouw"
Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2017/2018 ontstaan 2 vacatures in de
medezeggenschapsraad: Babs en Jasper geven beiden aan dat ze willen stoppen met hun
werkzaamheden binnen de MR. Babs gaat verhuizen en Jasper neemt zitting in de
Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad. Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee

ouderleden: beide personen voor een tijdsduur van 3 jaar. Voelt u zich aangesproken en wilt u
plaatsnemen in de MR? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl.
Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen? Kijk op de website onder ‘u als ouder / uw
rol als ouder / MR’ of spreek één van de MR-leden aan.
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
zaterdag 24 februari t/m 4 maart
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei (inclusief Koningsdag 27/4)
donderdag 10 t/m zondag 13 mei
zaterdag 19 t/m maandag 21 mei
zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

Studiedagen 2017-2018
Vrijdag 1 september (na het ontbijt voor Cluster 5 t/m 8)
Aansluitend maandag 23 oktober op de Herfstvakantie
Woensdag 6 december
Maandag 5 februari
Vrijdag 23 februari voorafgaand aan de Krokusvakantie
Donderdag 29 maart voor het Paasweekend
Dinsdag 3 april aansluitend op het Paasweekend
Dinsdag 22 mei aansluitend op het Pinksterweekend
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 13 juli voorafgaand aan de Zomervakantie
Maandslogan
De maandslogan van juni is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar!
En de pestposter: vrienden (maken) en uitlachen.
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.

