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We wensen iedereen een gelukkig en gezond 2018!
Overlijdensbericht Patrick de Bruijn
In de vakantie werden wij op de hoogte gesteld van een verdrietige gebeurtenis. Zondag 24 december is
Patrick de Bruijn, de vader van Jesse uit groep 8c overleden. Wij wisten al langer dat hij ziek was, maar
het nieuws van zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Wij wensen Jesse, zijn moeder en verdere
familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bezoek Onderwijsinspecteur
Dinsdag 16 januari komt de Onderwijsinspectie kijken in de groepen en zal gesprekken voeren met
leerlingen, ouders en leerkrachten. De bevindingen van het bezoek zullen we daarna met u
communiceren.
Workshop ouders
Op 18 mei a.s. willen we tussen 12.00 en 14.00 een aantal workshops organiseren voor de bovenbouw
kinderen van De Torenuil. Tijdens deze workshops willen we de kinderen een doorkijkje geven naar hun
verdere schoolcarrière en de mogelijkheden van de verschillende vakgebieden en daarbij behorende
beroepen. Wat kan je nu bijv. met ICT, rekenen, natuur of techniek? Aan de hand van hun beroep geven
ouders eerst wat uitleg over hoe men daar gekomen is, welke keuzes ze daar bij gemaakt hebben en wat
het beroep nu inhoudt. Vanuit school leveren we een PowerPoint template aan om daarbij te helpen.
Na de uitleg gaan de kinderen een kleine opdracht doen gerelateerd aan het beroep of vaardigheden die
nodig zijn om het beroep uit te oefenen.
In het tijdsblok van 12.00 tot 14.00 willen we meerdere workshops van 40 minuten organiseren, waarbij
iedere workshop dan twee keer achter elkaar gegeven wordt. De kinderen geven zich van te voren op
voor de verschillende workshops en worden verdeeld in groepjes van 10 a 15 kinderen. In totaal hebben
we 16 ouders nodig die, met begeleiding van de leerkrachten de workshops geven.
Heb je interesse om wat te vertellen over je beroep tijdens een workshop, of heb je nog vragen, meldt je
dan via workshoptorenuil@gmail.com onder vermelding van “workshop ouders bovenbouw”.

Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van januari is: Bedenk bij alles wat je doet: voelt dat voor een ander goed?
En de pestposter: Een goed begin: opkomen voor anderen.
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Hoofdluiscontrole
Inzameling Oud papier
DARA Europe inzameling
Ouderbijeenkomst VVE
Huiswerkweek Cluster 7-8
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Kunst Centraal: Dans Cluster 4 en 5
Studiedag alle kinderen vrij

Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
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 1 september (na het ontbijt voor Cluster 5 t/m 8)
Maandag 23 oktober aansluitend op de Herfstvakantie
Woensdag 6 december
Maandag 5 februari
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.

