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Personeelsmededelingen
Helaas hebben we een verdrietig bericht. Meester Herbert heeft een hartstilstand gehad.
Hij ligt op dit moment in kritieke toestand in het ziekenhuis. We zullen samen met de kinderen
iets voor hem maken. Mocht u zelf nog een kaartje willen sturen dan kunt u deze bij de directie
afgeven.
Met Juf Elly gaat het steeds beter. Zij zal vanaf deze week weer twee keer per week een uurtje
aanwezig zijn om wat eenvoudige werkzaamheden uit te voeren.
Ook met juf Kim lijkt het wat beter te gaan. Zij gaat haar uren per dag verder uitbreiden. Ze kan
helaas nog geen les geven maar is steeds meer betrokken bij de kinderen van groep 8. Het is
fijn dat Juf Monique Lawa haar voorlopig nog even kan vervangen.
Ouderportaal
Het ouderportaal voor de groepen 3 tot en met 8 staat weer open.
Tien jaar “Wij gaan voor groen”
Vandaag krijgen alle kinderen van de leerlingenraad een groen armbandje uitgereikt in het
kader van het tienjarig bestaan van ons omgangsprotocol “Wij gaan voor groen”.
Meer informatie kunt u hier vinden.
Lentekriebels
Deze week is het weer de week van de Lentekriebels.
Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week
relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat een thema centraal. Dit
jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed thema
en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen. Maar ook over
ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een
gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om
op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Onderzoek laat zien dat als
op jonge leeftijd al aandacht is voor relationele en seksuele vorming, jongeren ju ist later
beginnen met seks, verantwoorde keuzes maken en weerbaarder zijn .
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de Lentekriebels:
www.weekvandelentekriebels.nl
Open dag 20 maart
A.s. woensdag houden alle scholen van de Stichting Robijn een open dag. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. Voor het programma verwijzen wij u
graag naar onze website. Kent u mensen die op zoek zijn naar een leuke school voor hun kind?
Attendeer hen dan gerust op deze dag!

Tijdens de open dag is er ook een Torenuil filmpje te zien waarin kinderen vertellen over onze
school. Kijk snel op de website pagina van Onze School!
Festival indeling 22 maart
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)
Oproep hulpouders versierwerkgroep
Elke dag genieten de kinderen opnieuw van de prachtige thematafel bij de ingang van de
school. Het is elke keer best veel werk om alles weer opnieuw in te richten. De werkgroep is op
zoek naar extra handen zodat het niet zoveel tijd kost om op beide locaties de hoek weer mooi
op te tuigen. Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze werkgroep dan kunt u contact
opnemen met Diana Gijsbers (gijsbers.diana@gmail.com of tel: 06-40294777).
Blikken babyvoeding
Voor de wereldse dag van 5 april zijn we op zoek naar schone lege blikken babyvoeding.
De blikken kunnen ingeleverd worden bij Juf Monique van groep 1-2A.
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18
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20
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Start project Lentekriebels
Open dag Torenuil
2e Festival
Kunst Centraal cluster 4 en 5
Kunst Centraal cluster 8
inzameling oud papier
MR-vergadering
Kunst Centraal cluster 4 en 5

Vakanties 2018-2019
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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
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.

