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Nieuwe kleutergroep
Per 1 februari start er in een instroomgroep voor 4-jarigen op de Hoofdvestiging.
Juf Sam Verweij gaat deze groep draaien in het speellokaal.
Alle kleutergroepen zullen voor de gym gebruik gaan maken van de sporthal boven.

Bezoek Onderwijsinspectie
Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de Torenuil op dinsdag 16 januari jl. bezoek gekregen van de
Onderwijsinspectie. Er zijn 2 inspecteurs de hele dag op school geweest. Zij hebben in verschillende
groepen een deel van de les geobserveerd. Daarnaast hebben zij gesproken met leerkrachten, ouders en
leerlingen. Aan het einde van de dag hebben zij hun bevindingen aan ons meegedeeld.
Wij zijn blij te kunnen melden dat de Torenuil ook voor de komende vier jaar weer het
basisarrangement heeft gekregen. Dit houdt in dat, indien in de komende jaren de resultaten op niveau
blijven, er pas over vier jaar weer een volgend uitgebreid bezoek zal plaatsvinden.
De inspecteurs waren zeer tevreden over de school. Er volgt nog een uitgebreid verslag. Zodra dit
binnen is, zullen we u nog uitgebreider informeren.

EHBO voor ouders

Bent u geïnteresseerd in een Workshop Eerste Hulp aan Kinderen dan kunt u zich aanmelden bij Eefje
Zumbrink, info@punt5.nl met als onderwerp: EHaK Torenuil
De workshop zal plaats vinden op dinsdag 27 maart van 19.30 tot 22.30 uur op de Hoofdvestiging.
Aan de orde komen de meest voorkomende ongevallen bij kinderen tussen de 0-12 jaar:
wonden/wondverzorging en kleine letsels zoals vinger tussen de deur, tand door de lip, bloedneus,
verslikking, bewusteloosheid, brandwonden, verdrinking, botbreuken/ontwrichting, etc.
Deze cursus is 1 avond en kost €25.- per persoon. Deelnemers krijgen een samenvatting en een
pleisterkaart.

Stand van zaken: schuur
Zoals u gezien heeft, is de schuur al geruime tijd buiten gebruik. De schuur is eigendom van de
gemeente. Zij zijn op dit moment bezig een aannemersbedrijf in te schakelen voor de reparatie. Wij
volgen het proces, maar hebben helaas geen invloed op de planning.

Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van januari is: Bedenk bij alles wat je doet: voelt dat voor een ander goed?
En de pestposter: Een goed begin: opkomen voor anderen.

Kalender
22 t/m 26
januari
23
januari
23
januari
29 januari t/m 2 februari
30
januari
5
februari
6 en 7
februari
6
februari
7
februari
9
februari

Huiswerkweek Cluster 8
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Huiswerkweek Cluster 7
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Studiedag alle kinderen vrij
Adviesgesprekken Cluster 8
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Kunst Centraal: Project Zoo! Cluster 1-2
2e Festival
8.45
10.15
12.15
13.00

13
februari
14
februari
14
februari
15
februari
16
februari
20
februari
21 en 22
februari
23
februari
26 februari t/m 2 maart
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

–
–
–
–

9.45 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.45 uur

3A, 4A, 6A, 8A
3B, 1-2C, 7A, 5A
1-2A,7B, 4B, 8C
1-2B, 4A, 8B, 5B

Rapport mee (Cluster 3 t/m 8)
Inzameling DARA Europe
Schoolfotograaf broertjes en zusjes
Kunst Centraal: Cluster 6: Op stap met jet.
Kunst Centraal: Cluster 8: Dit herdenken wij.
Oud papier inzameling
Rapportgesprekken Cluster 3 t/m 8
Studiedag alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie 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)
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.

