Jaargang 22 nr. 2, 10 september 2018
12 mei

Personeelsnieuws
Afwezigheid
Juf Elly is nog afwezig. Zij is inmiddels gestart met een chemokuur. Wij wensen haar heel veel
sterkte en succes toe. Elly wordt voorlopig op woensdag en vrijdag vervangen door MarieLouise van Heel.
Elke week verzorgt er één groep een beterschapswens voor juf Elly. Mocht u Elly ook uw
beterschapswens over willen brengen dan kunt u een kaart afgeven bij de administratie of de
directie. Wij zorgen dat de kaart bij Juf Elly wordt bezorgd.
Juf Judith heeft a.s. vrijdag haar laatste werkdag, vanaf maandag is zij afwezig i.v.m.
zwangerschapsverlof.
Nieuwe conciërge Torenuil
We zijn blij te kunnen melden dat we Bob van Heel bereid hebben gevonden om twee dagen als
conciërge op de Torenuil te komen werken. Hij zal op woensdag en vrijdag aanwezig zijn.
Herbert van Halem werkt op maandagmiddag, dinsdag en donderdag.
Schooldirecteuren nu ook in actie
Na de leerkrachten komen nu de schooldirecteuren in actie voor betere arbeidsvoorwaarden
voor het onderwijsondersteunend personeel en henzelf. Om geen lestijd verloren te laten gaan
hebben de directeuren afgesproken om met z’n allen letterlijk alarm te slaan op 12 september.
Die dag wordt op al onze scholen de gebruikelijke brandoefening/ontruiming gehouden.
Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat de schoolleiders alarm slaan.
Schoolleiders, bestuurders, leerkrachten en onderwijsondersteuners in het basisonderwijs zijn
verontwaardigd dat er in de cao-afspraken voor het basisonderwijs niet voor alle functies één
lijn is getrokken in de beloning. Onderwijsondersteunend personeel en schooldirecteuren gaan
er in salaris veel minder op vooruit dan de leerkrachten, waardoor scheefgroei ontstaat.
Investeren in een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk is nodig voor álle functies in
de school, dus ook voor onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Een eerlijk salaris
en vermindering van de werkdruk moeten het onderwijs voor iedereen werkbaar en
aantrekkelijk houden, zodat het dreigende tekort aan bijvoorbeeld schoolleiders het hoofd kan
worden geboden. Er is sprake van enorme werkdruk en een grote hoeveelheid zeer diverse
taken voor schoolleiders. Hier hoort voldoende ondersteuning bij - denk aan een conciërge of
administratief medewerker op elke school - en een passend salaris.
Actie op voeten en fietsen
Afgelopen week hebben we meegedaan aan de actieweek “op voeten en fietsen”. De kinderen
kregen dagelijks een groene kaart als ze lopend of op de fiets naar school waren gekomen.
Het is fijn om te zien dat er zoveel kinderen aan deze actie hebben meegedaan. Wij hopen
natuurlijk dat iedereen zich dit schooljaar blijft inzetten voor de verkeersveiligheid van onze
kinderen en zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school zal komen.

Informatieavond
De komende twee weken zijn er weer verschillende ouderinformatieavonden. De eerste
avonden zijn a.s. dinsdag voor de ouders van cluster 4 en a.s. woensdag voor cluster 3. Alle
avonden starten met een koffie-inloop van 19.00 tot 19.15 uur. Van 19.15 tot 20.30 uur
vertellen wij u graag over de belangrijkste zaken betreffende het leerjaar, kunt u nader
kennismaken met de leerkracht(en) en heeft u de mogelijkheid om andere ouders te
ontmoeten. Wij hopen natuurlijk dat u allen aanwezig zult zijn.
Herhaalde oproep: Hulpouders
Voor de volgende taken zijn we op nog steeds op zoek naar hulpouders:
o Bibliotheek op woensdagochtend van 8.30–12.00 uur
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 1-2 (samen met een teamlid)
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur hoofdvestiging cluster 3, 7 en 8 (samen met een
teamlid)
o Pleinwacht van 12.00-12.30 uur WOC cluster 4, 5 en 6 (samen met een teamlid)
o Versierwerkgroep: 4 keer per jaar op beide vestigingen de hal/gang in het
seizoensthema versieren (niet Sint en Kerst)
o Wassen van hand- en theedoeken (wasmachine en droger aanwezig) op de
hoofdvestiging of het WOC
U kunt zich aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl.
Week van de opvoeding
Het CJG/Jeugd Preventie IJsselstein organiseert 1 t/m 7 oktober 2018 de Week van de
Opvoeding. Het thema dit jaar is “Opvoeden is samenspel”.
Tijdens de Week van de Opvoeding worden er in IJsselstein verschillende activiteiten
georganiseerd voor kinderen uit alle leeftijdsgroepen én hun ouders/verzorgers.
In overleg met de Jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, Cals College, Wenteltrap, Jeugdpreventie
IJsselstein en Pulse is er een gevarieerd programma samengesteld.
Er wordt o.a. voorgelezen bij de Bibliotheek, een koffieochtend voor alle basisschoolouders op
de Wenteltrap georganiseerd en er worden verschillende workshops aangeboden. Bijvoorbeeld
de workshop “Je macht loslaten, opvoeden zonder straffen en belonen” en de ouderavond
“Bewust omgaan met pubers”. Al deze activiteiten zijn gratis.
Voor meer informatie ga naar https://www.weekvandeopvoeding.nl
Privacywet (AVG)
Op grond van de nieuwe privacywet AVG is de Torenuil verplicht om uw toestemming te vragen
voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens van uw kind. Vorige week heeft u hierover
een brief met daarbij een formulier ontvangen. Bij deze willen wij u nogmaals verzoeken het
formulier in te vullen en bij de groepsleerkracht in te leveren.
Nadere informatie over dit onderwerp kunt u reeds vinden op de website van stichting Robijn:
https://stichtingrobijn.nl/over-robijn/privacy/

DARA Europe
Ook dit jaar gaan we DARA Europe steunen. Morgen krijgen alle kinderen een brief mee over
dit sponsorproject. De deelnamestrookjes kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. De
inzameling is op de tweede woensdag van de maand.
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Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Informatieavond cluster 4
Medezeggenschapsraad vergadering
Informatieavond cluster 3
Inzameling DARA Europe
Informatieavond cluster 7-8
Informatieavond cluster 5
Informatieavond cluster 6
Informatieavond cluster 1-2
Start verkoop kinderpostzegels door cluster 7
Schoolstudiedag, alle kinderen vrij!

zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober
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 28 september
Maandag 29 en dinsdag 30 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie)
Donderdag 6 december en vrijdag 7 december
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 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.

