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De leerlingenraad heeft voor morgenochtend de paashaas uitgenodigd om te openen op
beide locaties.
De Grote Rekendag op woensdag 28 maart 2018: ‘De school als pakhuis’.
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd.
Met als doel: kinderen onderzoekend laten rekenen.
Want zelf ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
In de activiteiten tijdens de Grote Rekendag werken de kinderen aan hun wiskundige
geletterdheid.
De kinderen gaan op deze dag op onderzoek uit in een bekende omgeving: de school.
De school wordt een pakhuis en de kinderen gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn
voor een pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.
De school staat vol met materialen. Die zijn zo geordend dat leerkrachten en kinderen snel
kunnen vinden wat ze zoeken. Dat is in een willekeurig pakhuis niet veel anders.
De kinderen gaan vandaag onderzoeken wat er in een verhuisdoos en in andere verpakkingen
past, zoals doosjes voor potloden, scharen en lijm.
Ze kijken naar de maten van de verpakkingen. Hoe groot zijn ze en hoe zwaar. Ze denken na
over het stapelen van verpakkingen en hoe je handig telt hoeveel dozen of containers er in een
stapel staan.
Bij goed weer openen we de Grote Rekendag gezamenlijk op het plein van de hoofdvestiging.
Alle kinderen (WOC en HV) worden om uiterlijk 8.30 uur verwacht op het grote plein. De
kinderen van de hoofdvestiging kunnen hun tas voor die tijd naar binnen brengen.
De kinderen van het WOC zetten hun fiets bij het WOC en komen dan naar de hoofdvestiging.
Hier melden zij zich bij hun leerkracht, die aan zal geven waar zij hun tassen kunnen laten
tijdens de openingshandeling.
De juffen en meesters zijn vanaf 8.15 uur aanwezig om de kinderen daar te ontvangen.
Studiedagen op 29 maart en 3 april
Op de komende 2 studiedagen gaan we werken aan nieuwe handelingsplannen en
administratie.
We krijgen een workshop: ‘hoe om te gaan met werkdruk binnen het onderwijs’
Er vindt een tussenevaluatie van dit schooljaar plaats aan de hand van het onderwijskundig
jaarplan en de door leerkrachten ingevulde vragenlijsten.
We gaan verder met zichtbaar leren, uitwisselen van ervaringen en kijken naar onze volgende
stappen.

Paasweekend
We wensen iedereen een fijn lang Paasweekend!
Herhaalde oproep: Inschrijven broertjes/zusjes
Omdat we nu al vooruit moeten kijken naar de komende schooljaren, is het heel prettig als u
broertjes/zusjes vanaf 2 jaar (eerder mag ook) in wilt schrijven op onze school.
Kalender
28
maart
29
maart
30 maart t/m 2 april
3
april
4
april
9
april

16
april
17 t/m 19
april
19
april
20
april
23 april t/m 6 mei

GROTE REKENDAG
Studiedag, alle kinderen vrij
Paasweekend
Studiedag, alle kinderen vrij
Kunst Centraal, Cluster 8 Voorstelling Pantalone: Oorlogsgeheimen
Inloopavond van 18.00 tot 19.15 uur
Kunst Centraal, Cluster 3 en 4: De woordenspeeltuin
Inzameling oud papier
Inzameling Dara Europe
Cluster 7: theoretisch verkeersexamen
Ouderbijeenkomst VVE
Kunst Centraal, Cluster 3 en 4: De woordenspeeltuin
Cluster 8: CITO-eindtoets
Cluster 7: Praktisch verkeersexamen
Koningsontbijt
Meivakantie

Vakanties 2017-2018
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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

10
11
12

april
april
april

Studiedagen 2017-2018
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.

