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Schoolzone
Zoals u vast al heeft opgemerkt is er een zgn. Schoolzone
aangelegd.
Hiermee hopen we dat de verkeersveiligheid rondom de school
verbeterd wordt.
Schuur
De reparatie aan de schuur is bijna klaar. Er moet nog gevoegd
worden en als dat gedroogd is, nemen we de schuur eind deze
week weer in gebruik.
Creadag
Vrijdag 18 mei is het weer creadag. Deze dag wordt een tussendoortje en iets te drinken
verzorgd. De kinderen moeten wel hun eigen lunch meenemen. Het is handig als uw kind kleren
aan heeft die eventueel vies mogen worden.
Het Cluster 1-2 zit op de begane grond op de hoofdvestiging. Zij verzamelen ’s morgens in hun
eigen lokaal.
Clusters 3 en 4 zitten op de bovenverdieping van de hoofdvestiging. Groep 4a in het lokaal van
juf Dianne, 4b in het lokaal van juf Meike, groep 3a in het lokaal van juf Alma/Marishka en
groep 3b in hun eigen lokaal. De kinderen kunnen om 14.00 uur weer opgehaald worden op de
hoofdvestiging.
Cluster 5 t/m 8 zit op het WOC, op de 2e verdieping. De kinderen weten zelf in welk lokaal ze
moeten zijn.
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Huiswerkweek Cluster 7-8
Cluster 3 t/m 6: Hockeyclinic op de IJsseloever
Inzameling DARA Europe
Crea-ochtend & Talentenmiddag
Pinksterweekend
Studiedag, alle kinderen vrij
Kunst Centraal groep 5: Instrumentencircuit
Ouderbijeenkomst VVE
Oud papier inzameling
Schoolkamp Cluster 8
Sportdag Cluster 3-4
Kunst Centraal: Cluster 5 voorstelling in het theater
Inzameling DARA Europe
3e Festival
Studiedag, alle kinderen vrij (Suikerfeest)
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Vakanties 2017-2018
Pinksterweekend
Zomervakantie

Avondvierdaagse
Entreetoets Cluster 7
Kunst Centraal, Cluster 3-4: Troubadour op het plein.

zaterdag 19 t/m maandag 21 mei
zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

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.

