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Voordeur
Wilt u voor de rapportgesprekken op de hoofdvestiging de voordeur aan de Sint Petersburglaan
gebruiken!
Uitnodiging enquête
U heeft vorige week een link ontvangen naar de ouderenquête van Robijn (via DUO). Het zou fijn als u
nog even de tijd neemt om deze in te vullen.
Onesie-dag
Donderdag 8 maart is er een Onesie-dag op de Torenuil. De leerlingenraad heeft alle kinderen
uitgenodigd om hieraan mee te doen. Deze dag mogen de kinderen in een onesie, maar een huispak of
joggingpak mag ook, naar school komen. Ondanks de relaxte kleding wordt er wel gewoon gewerkt.
Ouderportaal Parnassys
Na de voorjaarsvakantie wordt het ouderportaal weer open gezet.

EHBO voor ouders: er zijn nog enkele plaatsen.

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.
Opnames van het Festival
De filmpjes van het Festival vindt u hier:
https://www.youtube.com/channel/UC8mOgpBOW5RJomw9WEuFP3Q/videos?disable_polymer=1
We wensen iedereen een fijne vakantie!
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Vakanties 2017-2018
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Rapportgesprekken Cluster 3 t/m 8
Studiedag alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie alle kinderen vrij
Hoofdluiscontrole
Ouderbijeenkomst VVE
Cluster 8, Dit herdenken wij
Huiswerkweek cluster 7-8
Schoolfotograaf WOC: individuele en groepsfoto
Schoolfotograaf Hoofdvestiging: individuele en groepsfoto
Stakingsdag
Inzameling DARA Europe
Cluster 6: museumbezoek
Meesters- en juffendag
Week van de Lentekriebels
Studiedag, 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.

