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Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met het thema: Gruwelijk eng!
Tot aan de herfstvakantie zijn er verschillende activiteiten rondom dit thema:
- Feestelijke opening
- Socio-creamiddag
- Tekenwedstrijd voor de cluster 1-2-3
- Voorleeswedstrijd voor de clusters 5 t/m 8
- Boekenruilmarkt
Boekenruilmarkt
Hieronder nog even de regels voor de boekenruilmarkt.
- De kinderen mogen eigen boeken meenemen
- Deze boeken mogen geruild worden op dinsdag 10 oktober, 08.30 – 08.45 uur
- Er mogen geen boeken worden verkocht/gekocht.
- Let op: het boek moet in goede staat zijn en passen bij de leeftijd van het kind dat het ruilt.
Spaaractie Bruna
Sparen jullie mee? Koop van 4 t/m 15 oktober 2017 je favoriete kinderboeken bij Bruna. Lever
je kassabon in bij je juf of meester. Jouw school mag voor 20% van het totaalbedrag boeken
uitzoeken bij Bruna. Helemaal voor niets! www.bruna.nl/schoolbieb
Medezeggenschapsraad
Via deze weg willen wij kenbaar maken dat zich twee mensen kandidaat hebben gesteld voor
de vacatures in de MR. Aangezien er twee vacatures waren, zullen er geen verkiezingen
gehouden worden. Wij heten Nicole Buijse en Silvia Bos-Donia van harte welkom in de MR.
Wijkolympiade
Dinsdag 10 oktober is er van 14.30 – 17.00 uur Wijkolympiade op het grote plein van de scholen
op Zenderpark. Alle kinderen die dit leuk vinden mogen komen sporten.
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.
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Informatieavond cluster 1-2 (19.30 – 21.00 uur)
Huiswerkweek cluster 7-8
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar/Staking
Socio-creadag
Inzameling DARA-Europe
Algemene Jaarvergadering
1e Festival
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
Herfstvakantie
Studiedag, alle kinderen vrij

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)
Maandag 23 oktober aansluitend 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.

