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Spaanse les
Volgende week starten de lessen Spaans voor leerlingen uit cluster 7-8 onder begeleiding van
Marina Beaufort.
Leerplein
De voorbereidingen voor het Leerplein zijn in volle gangen en we hopen begin 2018 weer te
kunnen starten.
Takenbank
De kinderen uit cluster 8 gaan in juni op schoolkamp. Zij kunnen door middel van het uitvoeren
van klusjes zelf geld bij elkaar sparen, waardoor zij korting kunnen krijgen op het totale
kampbedrag. Tot en met april 2018 zult u kinderen tegenkomen die u bij binnenkomst van de
school vragen om een 'klusje'. Wanneer u een klusje, het bedrag dat daar tegenover staat en
uw telefoonnummer doorgeeft, zal een leerling kort daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Na het uitvoeren van dit klusje kunt u de leerling contant geld meegeven, zij
leveren dit zelf op school in.
Dus: heeft u nog glaswerk liggen, een tas vol oud papier staan of een vieze auto voor de deur?
Onze kinderen helpen u uit de brand!
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van november is: Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren
we samen van! En de pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
Kalender
6 t/m 30
november
14
november
15
november
17
november
20
november
21 en 23
november
27 november t/m 1 december
5
december
6
december
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie

OK-gesprekken cluster 3 t/m 8
Kunst Centraal Cluster 7: Enkeltje Mars in Fulcotheater
Inzameling DARA Europe
Cluster 1-2, 1e rapport mee
Versieren is Sintsfeer
Rapportgesprekken Cluster 1-2
Huiswerkweek Cluster 7-8
Bezoek Sinterklaas
Studiedag Robijn, 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)

Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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 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.

