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Herinnering inplannen OK-gesprek
Voor groep 3 t/m 8: denkt u eraan om uiterlijk vrijdag 13 oktober een OK-gesprek te plannen
d.m.v. de u toegestuurde link.
Inschrijven broertjes/zusjes
Omdat we nu al vooruit moeten kijken naar de komende schooljaren, is het heel prettig als u
broertjes/zusjes vanaf 2 jaar (eerder mag ook) in wilt schrijven op onze school.
Terug in het onderwijs
Het is steeds moeilijker voor onze school om vervangers te vinden als een leerkracht niet op
school kan zijn. Daarom zoeken we mensen met een onderwijsachtergrond die ons in geval van
nood willen helpen door af en toe voor de klas te staan. Heeft u een lesbevoegdheid en
voldoende vrije tijd om af en toe eens in te springen? Dan zouden we dat graag van u horen.
Kent u misschien iemand anders die ons kunnen helpen? Ook dan zijn we zeer geïnteresseerd.
U krijgt de dagen die u voor de klas staat gewoon betaald als leerkracht en we zorgen natuurlijk
voor begeleiding. We zijn al blij als u af en toe eens een dagje kunt invallen. Misschien wilt u
zelfs ook wel eens op een andere school van Stichting Robijn werken? We gaan graag met u in
gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Lijkt het u wat? Neem dan contact op met
(naam directeur) of met de personeelsadviseur van Stichting Robijn: Marieke Deurloo via 0306009168 of mariekedeurloo@stichtingrobijn.nl. Helpt u ons uit de brand?
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
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van oktober is: Goed luisteren is écht … horen wat de ander zegt! En de
pestposter: Jij bent vet gaaf: verdriet dat je niet ziet, stiekem pesten.
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Inzameling DARA-Europe
Algemene Jaarvergadering
1e Festival
8.45 – 9.45 uur
10.15 – 11.00 uur
12.15 – 13.00 uur
13.00 – 13.45 uur
Herfstvakantie

3B, 1-2B, 8A, 5B
3A, 7B, 4A, 6B
1-2C, 7A, 8C, 4B
1-2A, 8B, 5A, 6A
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Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Studiedag, alle kinderen vrij
Hoofdluiscontrole
Inzameling Oud Papier
OK-gesprekken cluster 3 t/m 8
Ouderbijeenkomst VVE
Versieren is Sintsfeer
Kunst Centraal Cluster 7: Enkeltje Mars
Inzameling DARA Europe
Cluster 1-2, 1e rapport mee

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.

