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Festivals
Hieronder vindt u de data en tijden van de Festivals. Noteert u ze in de agenda!
1e festival: Vrijdag 13 oktober
8.45 – 9.45 uur
3B, 1-2B, 8A, 5B
10.15 – 11.00 uur
3A, 7B, 4A, 6B
12.15 – 13.00 uur
1-2C, 7A, 8C, 4B
13.00 – 13.45 uur
1-2A, 8B, 5A, 6A
2e festival: Vrijdag 9 februari
8.45 – 9.45 uur
10.15 – 11.00 uur
12.15 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur

3A, 4A, 6A, 8A
3B, 1-2C, 7A, 5A
1-2A,7B, 4B, 8C
1-2B, 4A, 8B, 5B

3e festival: Donderdag 14 juni
8.45 – 9.45 uur
10.15 – 11.00 uur
12.15 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur

1-2 A, 3B, 6A, 8B
1-2B, 5B, 8C, 3A
1-2C, 4B, 7B, 5A
8A, 4A, 6B, 7A

Typecursus
Er zijn een aantal kinderen uit groep 6, 7 en 8 die zich hebben gemeld voor de type-cursus Rapido.
Als er 10 kinderen zijn, kan de cursus plaatsvinden op de Torenuil. Heeft u hier interesse in voor uw kind,
dan kunt u contact opnemen met Petra van der Ham (moeder Fons) h.vanderham@hetnet.nl.
Roken op het plein
We zouden u vriendelijk willen verzoeken om niet te roken op het plein. Dit geld zowel voor, tijdens als
na schooltijd.
Herhaalde oproep: Hulpouders
Voor de volgende taken zijn we nog op zoek naar hulpouders:
o Bibliotheek op woensdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Ik kan … keer per maand.
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 1-2 (samen met een teamlid)
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 3 t/m 8 (samen met een teamlid)
o Versierwerkgroep: 4 keer per jaar op beide vestigingen de hal/gang in het seizoens-thema
versieren. Niet Sint en Kerst
o Wassen van hand- en theedoeken ( wasmachine en droger aanwezig)op
0 de hoofdvestiging
0 het WOC.
U kunt zich aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl.
Omgangsprotocol en maandslogans
Dit is opgenomen in het omgangsprotocol “wij gaan voor groen”. Hierbij horen maandslogans. Dit

protocol en de slogans hangen in beide vestigingen en in ieder lokaal. De slogan van september is: “het
is fijn, dat we hier allemaal anders mogen zijn”. Wij hopen dat u de slogans ook thuis met de kinderen
wilt bespreken.
DARA Europe
Ook dit jaar gaan we DARA Europe steunen. Morgen krijgen alle kinderen een brief mee over dit
sponsorproject. De deelnamestrookjes kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. De inzameling is op de
tweede woensdag van de maand.
Ziekmelden van kinderen
Ziekmelding graag tussen 8.15 en 8.30 uur bij de betreffende locatie. Graag de aard van de ziekte
aangeven. Hoofdvestiging 030-6874090, WOC 030-6876713
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Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Informatieavond cluster 3 (19.30 – 21.00 uur)
Informatieavond cluster 5 (19.30 – 21.00 uur)
Informatieavond cluster 6 (19.30 – 21.00 uur)
Cluster 7: kunst centraal: Achter de schermen
Informatieavond cluster 7-8 (19.30 – 21.00 uur)
Start verkoop Kinderpostzegels door cluster 7
Informatieavond cluster 1-2 (19.30 – 21.00 uur)
VVE ouderbijeenkomst
Huiswerkweek cluster 7-8
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar/Staking
Socio-creadag
Inzameling DARA-Europe
Algemene Jaarvergadering
1e Festival
Herfstvakantie
Studiedag, alle kinderen vrij

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
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.

