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Verkoop Sint CD
’s Morgens hoort u in de gang gezellige Sinterklaas muziek. Deze CD is te koop voor 5 euro bij
de Administratie op de Hoofdvestiging.
Kerst versieren
Donderdag 7 december wordt op beide locaties de school versiert in Kerstsfeer. Hiervoor
zoeken we nog hulptroepen die vanaf 19.30 uur kunnen helpen. Ook nu zou het fijn zijn als daar
ouders bij zijn die op een trap durven te staan. U kunt zich aanmelden via info@detorenuil.nl.
Fietsen
Het gebeurt weleens dat er ’s avonds een fiets blijft staan op het plein. U kunt dan beter bellen
of wij de fiets even binnen halen, om te voorkomen dat er schade wordt aangebracht.
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
27 november t/m 1 december
29
november
5
december
6
december
7
december
12
december
13
december
21
december
22
december
23 december t/m 7 januari
8 t/m 12
januari
16
januari
januari

Huiswerkweek Cluster 7-8
Inpakken cadeautjes
Bezoek Sinterklaas en aansluitend versiering opruimen
Studiedag Robijn, alle kinderen vrij
Versieren voor Kerst
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling
Kerstdiner, alle kinderen ’s middags vrij
Kerstmusical door cluster 7
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling

Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend

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

17

Pinksterweekend
Zomervakantie

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.

