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Personeelsnieuws:
Juf Elly is afgelopen week gestart met een lange periode van bestralen. Zij zal tot eind
december behandeld worden. De behandeling lijkt goed aan te slaan. Juf Elly voelt zich al weer
een stuk beter. Vorige week was zij zelfs even op school voor een kop koffie en een praatje.
Elly laat nogmaals weten enorm te genieten van alle kaarten en lieve berichten.
Juf Joyce is op 18 oktober bevallen van een gezonde zoon. Zijn naam is Zac. Na een lastige
periode vanwege een bacteriële infectie zijn ze nu thuis aan het genieten!
Spaaractie Bruna
Een aantal ouders heeft tijdens de Kinderboekenweek een kassabon van de Bruna ingeleverd.
Dank u wel voor deze inzameling. We kunnen dankzij deze actie weer twee mooie boeken
aanschaffen voor onze schoolbibliotheek.
Kerststukjes
Op vrijdagmiddag willen de groepen 3 t/m 6 kerststukjes maken met de kinderen. Mochten er
ouders zijn die nog materialen hebben die we hierbij kunnen gebruiken - te denken valt aan
groen, oase, kerstballen etc. - dan kunt u deze inleveren bij één van de leerkrachten.
Oproep: Pleinwacht
Voor de pleinwacht voor het WOC op dinsdag van 12.00 tot 12.30 uur zijn we nog op zoek naar
een hulpouder; datzelfde geldt voor de woensdag van 11.30 tot 12.00 uur op de
hoofdvestiging.
Inschrijven broertjes/zusjes
Omdat we nu al vooruit moeten kijken naar de komende schooljaren, is het heel prettig als u
broertjes/zusjes vanaf 2 jaar (eerder mag ook) in wilt schrijven op onze school.
Takenbank
De kinderen uit cluster 8 gaan in juni op schoolkamp. Zij kunnen door middel van het uitvoeren
van klusjes zelf geld bij elkaar sparen, waardoor zij korting kunnen krijgen op het totale
kampbedrag. Tot en met april 2019 zult u kinderen tegenkomen die u bij binnenkomst van de
school vragen om een 'klusje'. Wanneer u een klusje, het bedrag dat daar tegenover staat en
uw telefoonnummer doorgeeft, zal een leerling kort daarna contact met u opnemen om een
afspraak te maken. Na het uitvoeren van dit klusje kunt u de leerling contant geld meegeven, zij
leveren dit zelf op school in. Dus: heeft u nog glaswerk liggen, een tas vol oud papier staan of
een vieze auto voor de deur? Onze kinderen helpen u uit de brand!

Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van november is: Hulp vragen en geven is een heel goed plan, want daar leren
we samen van! En de pestposter: Mijn enige wens: hulp vragen.
Agenda november
20
november
20 en 22
november
26 t/m 30
november
30
november
5
december
6 en 7
december
10
december
11
december
12
december
20
december
21
december
22 december t/m 7 januari

Versieren Sinterklaas
Rapportgesprekken groep 1-2
Huiswerkweek cluster 7-8
VVE ouderbijeenkomst
Bezoek Sinterklaas en aansluitend versiering opruimen
Studiedagen, alle kinderen vrij!
Versieren voor kerst
Inzameling oud papier
DARA Europe inzameling
Kerstdiner, alle kinderen ’s middags vrij
Kerstmusical door cluster 7
Kerstvakantie

Vakanties 2018-2019
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
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
Donderdag 6 december en vrijdag 7 december
Vrijdag 1 februari
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.

