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Personeelsnieuws
Juf Elly voelt zich al een tijdje niet lekker. Zij is erg moe. Op dit moment vinden er allerlei
onderzoeken plaats om te kijken wat er precies aan de hand is. Zoals het er nu naar uit ziet zal
zij dit schooljaar niet meer werkzaam zijn.
Afscheid juf Bea
Donderdag 12 juli is de laatste werkdag van Juf Bea. Mocht u nog afscheid willen nemen dan
kunt u ergens die dag (onder schooltijd) op het WOC even bij haar binnen lopen.
Centrale wendag op woensdag 1 juli
Vandaag gaan alle leerlingen wennen in de nieuwe groep.
De leerlingen van groep 2 wennen tot 12.00 uur in groep 3 en gaan dan weer terug naar hun
eigen groep. De overige leerlingen wennen tot 14.00 uur. De leerlingen die gaan wennen op het
WOC mogen hier ’s ochtends meteen starten en ook worden opgehaald.
De kinderen krijgen allemaal een tien-uurtje (iets te eten en iets te drinken) en aan het eind van
de dag krijgen de kinderen ook nog een ijsje aangeboden.
Pleinwacht volgend schooljaar
Zoals in de vorige Oehoe aangegeven, zijn wij op zoek naar mensen die volgend schooljaar
pleinwacht willen lopen op de hoofdvestiging en of op het WOC. De begeleider krijgt een
vrijwilligersvergoeding van €5,- per half uur of €10,- per uur. Mocht u belangstelling hebben
voor deze werkzaamheden of kent u iemand in uw omgeving die het leuk zou vinden om dit te
doen dan kunt u vóór 9 juli 2018 een email sturen naar directie@detorenuil.nl.
Kalender
4
9
10
11 en 12
13

juli
juli
juli
juli
juli

Vakanties 2017-2018
Zomervakantie

Centrale wendag
Afscheid Cluster 8 in het Fulcotheater
Rapport mee Cluster 3 t/m 8
Inzameling Oud papier
Studiedag, alle kinderen vrij

zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

Vakanties / studiedagen schooljaar 2018-2019
Vrijdag 28 september
Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober
Maandag 29 en dinsdag 30 oktober
Donderdag 6 en vrijdag 7 december
Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Vrijdag 1 februari

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag

Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni
Maandag 10 juni
Vrijdag 19 juli
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Krokusvakantie
Studiedag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

