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Kerstdiner
Evenals andere jaren willen we ook dit jaar voor alle leerlingen weer een gezellig kerstdiner
organiseren. Het diner in buffetvorm zal plaatsvinden op: donderdag 20 december 2018.
Omdat het voorkomt dat ouders hun kinderen naar beide vestigingen moeten brengen zijn er
verschillende start- en eindtijden voor de vestigingen. Deze zijn als volgt:
WOC:
16.45 uur deur open
18.20 uur eindtijd

Hoofdvestiging:______
16.55 uur deur open
18.30 uur eindtijd

Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer zult verrassen met het verzorgen van een aantal lekkere
gerechten voor ons kerstbuffet. Voor ouders die voor ons willen gaan koken, bakken e.d. willen
wij het volgende doorgeven:










Vanaf vandaag woensdag 12 december hangen er intekenlijsten in/bij de lokalen.
Hierop kunt u (laten) intekenen wat u wilt maken.
U kunt ook een briefje meegeven aan uw kind. Graag vóór vrijdag 14 december
U hoeft niet iets voor de hele groep te maken. Wanneer u 10 kleine hapjes maakt is dit
genoeg. U kunt ook even met de leerkracht / klassenouder over de hoeveelheid
overleggen.
Indien u rekening wilt houden met leerlingen met een dieet, kunt u contact opnemen
met de leerkracht/klassenouder.
Warme gerechten gaarne kort van tevoren aanleveren, als het kan met
warmhoudplaatje, want het is niet mogelijk om op school gerechten warm te houden of
op te warmen.
Een grote lepel of opscheplepel erbij is voor ons heel handig.
In verband met de geloofsovertuiging van een aantal van onze leerlingen verzoeken wij
u bij vleesgerechten duidelijk aan te geven om welke soort vlees het gaat.
De kinderen zijn op donderdagmiddag 20 december vanaf 12.00 uur vrij!
Op vrijdag 21 december om 8.30 uur kunt u bij de Administratie op de hoofdvestiging
de kosten van uw gerecht declareren (tot een maximum van € 4,00 met bonnetje).

Kerstborrel ouders
Tijdens het kerstdiner van de kinderen is er een kerstborrel voor de ouders. Vanaf 17.50 uur
bent u van harte welkom in de speelzaal van de Hoofdvestiging.

Kerststukjes
A.s. vrijdagmiddag willen de groepen 3 t/m 6 kerststukjes maken met de kinderen. Mocht u 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.
Herhaalde oproep voor de opslag van onze kerstbomen
De afgelopen jaren hebben we gebruik kunnen maken van de opslag van de heer Van Sijl.
Helaas is deze ruimte voor het komend jaar niet meer beschikbaar. Wij zijn daarom op zoek
naar een nieuwe opslag voor onze kerstbomen. Mocht u plek hebben of iemand weten die
mogelijk ruimte heeft om de kerstbomen op te slaan dan kunt u dit melden bij de directie.
Gezocht hulpouders schoolbibliotheek!
Iedere woensdag kunnen kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de Torenuil een boek lenen in
de schoolbibliotheek. Hiervoor hebben wij extra hulpouders nodig die ons bibliotheek-team
komen versterken. Op beide vestigingen is een bibliotheek aanwezig; u kunt zelf aangeven of u
op één van de locaties of op allebei wilt worden ingeroosterd. 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 11:00-11:30 uur.
Verder zijn wij altijd op zoek naar leuke kinderboeken voor de schoolbibliotheek. Heeft u nog
boeken thuis liggen en doet u er niets meer mee? Lever ze dan in bij de administratie. Wij zijn
vooral op zoek naar boeken van de laatste jaren, zoals: Het leven van een loser, Dagboek van
een muts, Geronimo Stilton, De waanzinnige boomhut, maar natuurlijk zijn alle leuke boeken
welkom. Voor meer informatie kunt u zich melden bij de administratie of bij Nicole Buijse, 0642068834.
Medezeggenschapsraad (MR)
In de tweede vergadering van de MR (15 november) zijn weer veel punten besproken: onder
meer de 1-oktober-telling, het onderwijskundig jaarplan, stand van zaken rond de privacywet
AVG, vraagstukken vanuit de jaarvergadering en de gerealiseerde scholing van de MR-leden
kwamen aan bod.
Verder zijn de vergaderdata voor de eerste helft van 2019 vastgesteld: dinsdag 22 januari,
donderdag 28 maart, dinsdag 7 mei en donderdag 27 juni.
De notulen van de vergadering komen op de website te staan nadat ze zijn vastgesteld in de
eerstvolgende vergadering (22 januari).
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van december is: Praten op de juiste toon vinden wij hier heel gewoon! En de
pestposter: Vrolijk Kerstfeest: Iedereen hoort erbij!
Agenda december
12 december DARA Europe inzameling
20 december Kerstdiner, alle kinderen ’s middags vrij
21 december Kerstmusical door cluster 7
22 december t/m 6 januari 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
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 11.30 uur vrij (’s ochtends wennen de kinderen in de
nieuwe groep)
Vrijdag 19 juli (voorafgaand aan de zomervakantie)
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.

