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Inloopavond
Vanavond is er van 18.00 uur tot 19.15 uur weer een inloopavond. Op deze avond kunt u samen
met uw kind(eren) het gemaakte werk van de afgelopen periode bekijken. De kinderen lichten
hun werk zelf toe. U bent ook van harte welkom op het LeerPlein (WOC).
Voor nadere informatie kan een aanvullende afspraak gemaakt worden; u kunt ook wachten op
de resultaatbespreking naar aanleiding van de rapporten.
U kunt op deze avond ook even bij de gevonden voorwerpen kijken of er iets van uw kind bij is.
Schoolfotograaf broertjes en zusjes
U heeft nog de mogelijkheid om vandaag, donderdag 31 januari het strookje voor de
schoolfotograaf in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Rapportgesprekken
U heeft vandaag als het goed is een formulier gekregen waarop u aan kunt geven wanneer u op
gesprek wilt komen. Om een goede planning te kunnen maken vragen wij u het strookje
uiterlijk dinsdag 5 februari in te leveren bij de leerkracht.
Mogelijk nieuwe staking op 15 maart
Begin januari hebben de onderwijsbonden AOB en FNV Onderwijs en Onderzoek hun leden
opgeroepen om in de week van 11 maart opnieuw in actie te komen. Deze week willen zij
afsluiten met een algehele onderwijsstaking op 15 maart 2019. Voor het basisonderwijs zijn de
hoofdeisen van de bonden dat de kloof met de salarissen van het voortgezet onderwijs gedicht
moet worden en dat de functies van de ondersteuners opnieuw moeten worden gewaardeerd.
Ook op onze school merken we de problemen in de praktijk. In de afgelopen periode hebben
we verschillende malen aan collega’s moeten vragen om een dag extra te werken, kinderen van
een andere groep over te nemen of binnen de organisatie werkzaamheden te laten vallen om
een groep over te kunnen nemen. Er zijn maar weinig invallers beschikbaar en intern is het
steeds lastiger om een groep op te vangen bij onverwachte afwezigheid van een leerkracht. Zo
hebben we de afgelopen week een beroep gedaan op de Creatieve Invaldocent. Dit is een
organisatie die kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten inzet als invallers op
basisscholen. Op de lange termijn dragen dit soort oplossingen niet bij aan de kwaliteit van het
onderwijs dat wij uw kind willen bieden.
Op dit moment wordt er in Den Haag nog druk onderhandeld tussen de bonden en de politiek.
Of de actieweek en de staking daadwerkelijk door zullen gaan is dus helemaal niet zeker. Toch
willen wij u vragen om alvast voorzichtig rekening te houden met de mogelijkheid dat de school
15 maart gesloten zou kunnen zijn. Wij houden u de komende tijd zo goed mogelijk op de
hoogte van de ontwikkelingen; zodra wij definitief weten of de school op 15 maart open of
dicht is, ontvangt u van ons daarover bericht.

Ouderportaal Parnassys
Na de voorjaarsvakantie wordt het ouderportaal weer open gezet.
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van februari is: Heb je pesten in de gaten? Dan is het goed om er op school en
thuis over te praten!
En de pestposter: Wat je pest, ben je zelf: pesten en gepest worden.
Agenda januari & Februari
31
januari
1
februari
5 en 6
februari
13
februari
13
februari
14
februari
19
februari
19 en 21
februari
23 febr. t/m 3 maart
4 en 5
maart

Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Schoolstudiedag alle kinderen vrij!
Adviesgesprekken cluster 8
Schoolfotograaf; broertjes en zusjes
Inzameling DARA Europe
Rapport mee naar huis
Inzameling Oud papier
rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie alle kinderen vrij!
Schoolstudiedagen alle kinderen vrij!

Vakanties 2018-2019
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni
Zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Studiedagen 2018-2019
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
Woensdag 29 mei (voorafgaand aan het Hemelvaartweekend)
Vrijdag 19 juli (voorafgaand aan de zomervakantie)
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 11.30 uur vrij (’s ochtends wennen de kinderen in de
nieuwe groep)
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
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 worden gedaan worden de volgende dag afgeleverd.

