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Personeelsmededelingen
Het is fijn om te kunnen melden dat het goed gaat met Juf Elly. Ze moet nog veel rusten maar af en toe
komt ze even op de koffie. Het is van belang dat we haar niet belasten met allerlei vragen over het werk.
Dit is best lastig want Elly is heel betrokken en weet altijd precies hoe alles geregeld wordt. Gelukkig
hebben we Marie Louise die ons zo veel mogelijk probeert te ondersteunen.
Juf Kim is nog steeds afwezig vanwege een zware hersenschudding. Ook met haar lijkt het de laatste
weken wat beter te gaan. Ze kan helaas nog geen les geven maar raakt steeds meer betrokken bij de
kinderen van groep 8. Het is fijn dat Juf Monique Lawa haar voorlopig nog even kan vervangen.
Rapportgesprekken
Morgen krijgen alle kinderen van cluster 3 tot en met 8 het eerste rapport mee naar huis.
Bij het rapport vindt u (voor groep 3 t/m7) een uitnodiging voor het tien-minutengesprek.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om tijdens de rapportgesprekken op de hoofdvesting gebruik te
maken van de voordeur.
Op het eerste rapport van dit schooljaar ontbreekt er een cijfer voor CITO-woordenschat.
Cito heeft een nieuwe woordenschattoets ontwikkeld die we al wel af kunnen nemen maar waarvan we
de scores nog niet in kunnen voeren in het digitale rapport. Zodra de definitieve scores bekend zijn kunt
u deze inzien in het Ouderportaal.
Festival
Op 22 maart vindt het tweede Festival plaats. Een evaluatie met de leerlingen van de bovenbouw heeft
ons doen besluiten een wijziging aan te brengen in het programma.
De leerlingen van de bovenbouw hebben aangegeven het leuk te vinden om ook eens een Festival bij te
wonen van de andere groepen uit hun bouw. Bij de indeling hebben we hier rekening mee gehouden.
Een festivaloptreden zal niet meer automatisch gekoppeld zijn aan het thema waar we op dat moment
mee bezig zijn en de kinderen van cluster 5 t/m 8 mogen bij de leerkracht aangeven of ze mee willen
doen met het optreden van de groep.
De indeling van het Festival is als volgt:
8.45 – 9.25 uur
Cluster 1-2 (1-2a, 1-2b, 1-2c en 1-2d)
10.00 – 10.40 uur
Cluster 5-6 (5a, 5b, 6a en 6b)
12.30 – 13.10 uur
Cluster 3-4 (3a, 3b, 4a en 4b)
13.10 – 13.50 uur
Cluster 7-8 (7a, 7b, 8a en 8b)
Herhaalde oproep hulpouders schoolbibliotheek
Tijdens de inloopavond heeft u een video-oproep kunnen zien van onze enthousiaste bieb-ouders. Dit
heeft helaas nog niet geleid tot nieuwe aanmeldingen. Mocht u vergeten zijn uzelf op te geven of wilt
meer weten over deze werkzaamheden neem dan gerust een flyer mee die u op beide vestigingen kunt
vinden.
Iedere woensdag kunnen kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de Torenuil een boek lenen in de
schoolbibliotheek. Als genoeg bieb-ouders zich aanmelden hoeft u maar één keer in de 4 tot 6 weken
een dienst te draaien. Een dienst is meestal van 8:30 tot 11:00 à 11:30 uur.
Voor meer informatie kunt u zich melden bij de administratie of bij Nicole Buijse, 06-42068834.

Opendag 20 maart
Van 18 tot en met 22 maart is het de week van het openbaar onderwijs. In deze week laten alle
openbare scholen in Nederland zien dat het openbaar onderwijs van en voor de hele samenleving is.
Vanuit die gedachte zijn alle kinderen en ouders welkom. Openbaar onderwijs staat voor diversiteit,
gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
Op woensdag 20 maart houden alle scholen van de Stichting Robijn daarom een open dag.
Kent u mensen die op zoek zijn naar een leuke school voor hun kind? Attendeer hen dan gerust op deze
dag!
Medezeggenschapsraad (MR)
In de eerste vergadering van 2019 hebben we het onder meer gehad over het nieuwe zwemprotocol,
het gebrek aan hulpouders (m.n. voor de bieb), de zichtbaarheid van de MR in de school, de begroting
van de MR en de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.
De notulen van de vergadering komen op de website te staan nadat ze zijn vastgesteld in de
eerstvolgende vergadering op 28 maart.
De overige vergaderdata zijn: dinsdag 7 mei en donderdag 27 juni
Agenda Februari
13
februari
13
februari
14
februari
19
februari
19 en 21
februari
23 febr. t/m 3 maart
4 en 5
maart

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
Woensdag 29 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
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
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.

