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Schoolstudiedag
Aanstaande maandag is er weer een schoolstudiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. Namens ons
allemaal een fijn lang weekend toegewenst.
Festival andere vorm
Donderdag 1 februari zijn we gestart met een nieuwe kleutergroep in de speelzaal van de
hoofdvestiging. We realiseren ons dat het voor de nieuwe leerkracht en de kinderen niet prettig is om
het hele lokaal te moeten ombouwen voor het festival. Samen hebben we gekeken naar een mogelijke
oplossing.
De kinderen gaan optreden in hun eigen groep en hiervan zal een opname gemaakt worden. Binnenkort
krijgt u informatie over hoe en wanneer u de uitvoering van uw kind kunt bekijken.
Wij begrijpen dat het leuker is om een festival en de sfeer daar omheen zelf te ervaren door er ook
fysiek bij aanwezig te zijn maar zien op dit moment geen andere oplossing. Wij vinden dit erg jammer
maar hopen op uw begrip
Uitnodiging enquête
Binnenkort houden wij weer een oudertevredenheidsonderzoek, omdat wij graag uw mening willen
weten over de kwaliteit van onze school.
Dit onderzoek wordt gedaan door DUO Onderwijsonderzoek & Advies.
U ontvangt daarom binnenkort een e-mail van DUO met daarin een uitnodiging om een online
vragenlijst over de school in te vullen.
Waarom dit onderzoek?
Het is voor ons belangrijk om te weten wat u van onze school en het onderwijs vindt. Zo kunnen wij
gericht werken aan de verbetering van de kwaliteit.
Hoe gaat het onderzoek?
DUO stuurt u binnenkort een e-mail met een link waarmee u automatisch naar de vragenlijst gaat.
De vragenlijst bestaat vooral uit uitspraken waarbij u kunt aanklikken in hoeverre u het daarmee eens
bent. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.
Hulp nodig?
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen, zodat we een goed beeld krijgen van
onze school door de ogen van de ouders. Heeft u moeite met het invullen van de vragenlijst, of heeft u
geen computer, dan helpen wij u graag.
Uw privacy
DUO Onderwijsonderzoek garandeert uw privacy. In het rapport dat van het onderzoek gemaakt wordt,
kan niemand zien wat uw antwoorden geweest zijn. Als school ontvangen wij bovendien alleen het
onderzoeksrapport en niet de losse antwoorden.
Resultaten van het onderzoek
Als wij het onderzoeksrapport van DUO hebben ontvangen, laten wij u via de Oehoe en/of via de
website weten wat de belangrijkste uitslagen zijn.
Vragen?
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u die stellen aan de directie.
Door de vragenlijst in te vullen laat u uw stem horen en geeft u ons informatie over hoe wij het
onderwijs en de school verder kunnen verbeteren. We hopen dat u de lijst openhartig wilt invullen,
waarbij u uitgaat van uw eigen mening. Alvast bedankt voor uw medewerking!

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.
Kalender
5
februari
6 en 7 februari
6
februari
7
februari
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

Studiedag alle kinderen vrij
Adviesgesprekken Cluster 8
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Kunst Centraal: Project Zoo! Cluster 1-2
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.

