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Personeelsmededelingen
Het is fijn om te kunnen melden dat het iets beter gaat met meester Herbert. Sinds gisteren zit
hij af en toe in een rolstoel. Links gaat hij wat meer bewegen. Praten en slikken is nog moeilijk.
Hiervoor krijgt hij logopedie. De revalidatiearts gaat starten met therapie. De MRI scan laat
geen tekenen zien van een bloeding of infarct en er zijn geen zichtbare letsels die invloed
zouden kunnen hebben op zijn herstel. De bacterie is verdwenen. Wij hopen dat we snel een
keer bij hem op bezoek kunnen gaan. Herbert ligt nu op de verpleegafdeling van de afdeling
cardiologie. Juf Bianca zal op dinsdag op het WOC en de hoofdvestiging tijdelijk wat werk van
Herbert overnemen.
Juf Kelly is in verwachting van een tweede dochter. Als alles goed gaat zal zij in september
bevallen.
Juf Elly is weer begonnen met enkele uurtjes arbeidstherapeutisch werken. Marie Louise blijft
voorlopig op woensdag de administratie verzorgen.
Ook met juf Kim lijkt het weer wat beter te gaan. Zij gaat haar uren per dag verder uitbreiden.
Juf Monique Lawa blijft haar voorlopig vervangen.
Juf Karen heeft bij een val een spier in haar bovenbeen gescheurd. Voorlopig moet zij rust
nemen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij haar taken weer op kan pakken.
We hebben de vervanging nog kunnen regelen maar zoals al eerder aangegeven worden we
regelmatig met het lerarentekort geconfronteerd indien wij een vervanger zoeken voor
afwezige leerkrachten. Als school proberen we alles op alles te zetten om zaken zo goed
mogelijk te laten verlopen. Indien door overmacht zaken toch anders lopen rekenen we op uw
begrip. Alvast dank!
Terugblik open dag woensdag 20 maart
Op de hoofdvesting zijn verschillende ouders binnengelopen voor informatie of een
rondleiding. De nieuwe ouders die onze school hebben bezocht, waren enthousiast en enkele
ouders hebben inmiddels hun kind bij ons op school ingeschreven. Niet alle kinderen die zich
hadden aangemeld voor het verzorgen van een rondleiding konden daadwerkelijk in actie
komen. Van onze huidige ouders hebben er maar weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om op deze dag een kijkje te nemen in andere groepen of lessen bij te wonen. Misschien
hebben wij dit ook niet duidelijk gecommuniceerd.
De open dag is zeker voor herhaling vatbaar. Als u suggesties heeft voor onze volgende open
dag laat het ons dan weten!

Wereldse dag en inloopavond
Vanmorgen hebben we de wereldse dag geopend met het zingen van het wereldschoollied en
het hijsen van de vlag. De kinderen konden deelnemen aan verschillende workshops (dans,
Hapkido en Aikido).
In sommige groepen zijn ouders iets komen vertellen over een land.
De hele dag wordt er gezongen, gedanst, gesproken, geknutseld en veel geleerd over een land
of meerdere landen van de wereld.
Vanavond sluiten we de wereldse dag af met een inloopavond. Van 18.00 tot 19.15 uur bent u
van harte welkom om het werk van uw kind(eren) te bekijken.
Aanmelden voor de avond4daagse
Achter de schermen wordt er al hard gewerkt om van de Avond4daagse weer een feestje te
maken. De Avond4daagse is dit jaar van maandag 17 juni tot en met donderdag 21 juni.
Op woensdag 10 april en vrijdag 12 april kunt u op beide locaties tussen 13.45 en 14.15 uur uw
kind(eren) inschrijven.
Koningsspelen vrijdag 12 april
Op vrijdag 12 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. Dit jaar is deze landelijke dag wat
vroeger gepland i.v.m. de CITO-eindtoets voor groep 8.
De leerlingen kunnen de hele dag deelnemen aan allerlei sport- en spelactiviteiten op het plein
of in de gymzaal. De onderbouwgroepen starten ’s ochtends met een koningsontbijt en voor de
bovenbouwgroepen wordt tussen de middag een koningslunch georganiseerd.
Herhaalde oproep hulpouders versierwerkgroep
De werkgroep is nog steeds op zoek naar extra handen zodat het niet zoveel tijd kost om op
beide locaties de hoek mooi op te tuigen. Er zijn altijd ouders aanwezig die weten waar de
materialen zijn en hoe de thematafel moet worden opgetuigd. Heeft u interesse of wilt u meer
weten over deze werkgroep dan kunt u contact opnemen met Diana Gijsbers
(gijsbers.diana@gmail.com of telefoon 06-40294777).
Meivakantie 19 april tot en met 5 mei
Vrijdag 19 april begint de meivakantie. De kinderen worden op maandag 6 mei weer op school
verwacht. Wij wensen ouders en kinderen een fijne en zonnige vakantie toe.
Duurzame ledverlichting
In de meivakantie krijgen we op de hoofdvestiging nieuwe verlichting en een nieuw plafond.
Ledverlichting draagt bij aan een betere concentratie en minder vermoeidheid. Dit komt
doordat LED – ten opzichte van conventionele verlichting – minder flikkert. De afgelopen weken
hebben we al gewerkt met een proefopstelling in de hal van de bovenverdieping. Het kan zijn
dat uw kind er de eerste dagen even aan moet wennen.

Studiereis directeur
Van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 mei is onze directeur niet op school. Samen met de
directeuren van de andere Robijnscholen gaat zij die dagen op studiereis.
Vanaf volgend schooljaar gaan alle scholen van Stichting Robijn Engels geven vanaf groep 1. Om
dit goed aan te kunnen pakken, is meer nodig dan alleen een lesmethode voor Engels
aanschaffen. Daarom gaan de Robijndirecteuren in Spanje op bezoek bij een aantal scholen
instellingen die ver gevorderd zijn in het geven van Engels als tweede taal in het basisonderwijs.
In Spanje is Engels ook niet de moedertaal, dus is de situatie vergelijkbaar met die van ons. We
hebben goede contacten kunnen leggen met scholen en instanties die Engels zeer
gestructureerd en goed onderbouwd aanbieden aan hun leerlingen en veel aan
internationalisering doen. Daarnaast doen ze net als wij ook aan Leren Zichtbaar Maken. Een
prima match dus en een studiereis waar onze directeur en haar collega’s veel van op zullen
steken.
Na de studiereis kunt u in de nieuwsbrief een kort verslag van de studiereis verwachten.
Skateboard Event
In de meivakantie wordt er in Skatepark Utrecht een grootste skateboard evenement
georganiseerd voor kinderen van 6 - 12 jaar. Tijdens het evenement leren kinderen op een
speelse manier skaten en zijn er tal van skate-activiteiten.
Info & inschrijven www.skatedays.nl
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8
april
8
april
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april
10
april
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april
12
april
12
april
15
april
16 t/m 18 april
19 april t/m 5 mei

Wereldse dag; landenproject
Wereldse inloopavond
Inzameling Dara Europe
Inschrijven avond4daagse
Praktisch verkeersexamen voor de leerlingen cluster 7
Koningsspelen
Inschrijven avond4daagse
Voorleesochtend leerlingen groep 1-2
Cito Eindtoets Cl8
Meivakantie

Vakanties 2018-2019
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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.

