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Ziekteverzuim medewerkers
Tot op heden blijft het aantal zieke leerkrachten op onze school binnen de perken. Gelukkig maar, want
binnen de Stichting Robijn zijn bijna geen invallers voorhanden. In geval van ziekte zijn we vooral op ons
zelf aangewezen.
Als er geen vervanging beschikbaar is, handelen we volgens een vast protocol.
Aan leerkrachten wordt gevraagd een dagje extra te werken; “loslopend personeel” zoals remedial
teacher, intern begeleider of directie springt bij; in het uiterste geval worden de kinderen verdeeld over
andere groepen.
Helaas komen overige taken hierbij op de tweede plaats; deze moeten dan op een ander moment
worden uitgevoerd. In geval van ziekte proberen wij de opvang en taken zoveel mogelijk te verdelen om
extra werkdruk bij de andere leerkrachten te voorkomen maar wij merken dat dit steeds lastiger wordt.
Een groep naar huis sturen is een uiterste noodgreep. Dit zullen we te allen tijde proberen te
voorkomen, maar ook op de Torenuil kan de situatie ontstaan dat er geen andere optie meer is.
Om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk voor zal komen, doen we graag nogmaals een beroep op u
als ouders – in het verleden hebben we hier goede ervaringen mee gehad.
Heeft u zelf een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand die best wel weer eens een dagje voor de klas
wil staan, laat het ons weten. Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen!
Festival andere vorm
Een aantal ouders heeft aangegeven het jammer te vinden dat het festival in gewijzigde vorm plaats
vindt as. vrijdag. Ook wij vinden het vervelend dat we dit soort besluiten moeten nemen. We willen
hierbij aangeven dat het slechts om een éénmalige wijziging gaat. Voor het volgende festival (in juni) zijn
we al bezig met het regelen van een goede oplossing.
Verlof aanvragen
Er is wat onduidelijkheid over het aanvragen van verlof. Daarom hieronder nog even de regels
op een rijtje:

-

Indien mogelijk graag ruim op tijd aanvragen.
Als de afwezigheid langer is dan 1 uur, dient u een formulier in te vullen.
Is de afwezigheid korter dan 1 uur, graag even melden bij de leerkracht.
Verlofformulieren zijn verkrijgbaar bij directie of administratie of te downloaden van de
website.
Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de administratie of directie.
Zorg ervoor dat u het goedgekeurde formulier bij de hand heeft in geval van controle.

Oproep gymschoenen
Op beide locaties willen we een setje gymspullen neerleggen in geval kinderen hun gymspullen
vergeten. Het kind krijgt de gedragen spullen mee naar huis om te laten wassen. Voor beide locaties zijn
we nog op zoek naar gymschoenen in diverse maten. Heeft u gymschoenen over, lever die dan in bij de
leerkracht van uw kind.
Uitnodiging enquête
U heeft deze week een link ontvangen naar de ouderenquête van Robijn (via DUO). Het zou fijn als u
even de tijd neemt om deze in te vullen.

Kalender
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
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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 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 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.

