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Nieuws vanuit de MR: de MR is op zoek naar nieuwe leden!
Aan het begin van volgend schooljaar zullen er twee vacatures ontstaan in de
medezeggenschapsraad. Zowel de kinderen van Barbara (de voorzitter) als Marc verlaten onze
school om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee ouderleden. Voelt u zich aangesproken en wilt u
plaatsnemen in de MR? Meldt u dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl. Aanmelden kan
tot donderdag 27 september. Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen? Kijk op de
website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’ of spreek één van de MR-leden aan.
Oproep: Inkoper voor evenemententeam
Het evenemententeam zorgt bij ons op school voor de organisatie van allerlei activiteiten, zoals
Sint, Kerst, Sportdagen en Creadagen. Per activiteit zijn er teamleden en ouders die gezamenlijk
de organisatie op zich nemen. De afgelopen jaren werd hierbij de inkoop van versnaperingen,
limonade, koffie/thee en dergelijke verzorgd door Monica. Haar zoon gaat naar het voortgezet
onderwijs, dus zijn we op zoek naar iemand die deze taak over wil nemen. Voor meer
informatie kunt u zich melden bij Elly van de administratie.
Inloopavond 9 april
Maandag is er inloopavond van 18.00 tot 19.15 uur op beide vestigingen. Ook het LeerPlein op
het WOC kunt u bezoeken. Hier wordt het werk van de LeerPlein-kinderen van groep 5 t/m 8
ten toon gesteld.
Actie: ‘trek aan de bel’
Op woensdag 21 maart hebben we luidruchtig aandacht gevraagd voor het Lilianefonds. Deze
actie heeft aan statiegeld maar liefst 117 euro opgebracht. Dit geld is inmiddels overgemaakt
naar het Lilianefonds.
Avond-4-daagse
Denkt u aan het inschrijven voor de Avond-4-daagse: vrijdag 6 april en woensdag 11 april op
beide vestigingen tussen 13.45 en 14.15 uur. Vergeet het formulier niet dat u eerder in de mail
heeft ontvangen.
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
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april
april

Inschrijving Avond-4-daagse
Cluster 8: Vrijheidsfestival in het Fulcotheater
Inloopavond van 18.00 tot 19.15 uur
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17 t/m 19
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april
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april
23 april t/m 6 mei

Kunst Centraal, Cluster 3 en 4: De woordenspeeltuin
Inzameling oud papier
Inzameling Dara Europe
Inschrijving Avond-4-daagse
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
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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
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april
april

12

april

Studiedagen 2017-2018
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.

