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Personeelsnieuws:
De behandeling bij Juf Elly slaat aan. Zij voelt zich al weer een stuk beter. Deze week begint zij
aan haar laatste chemokuur en daarna begint een periode van bestralen. Elly laat weten enorm
te genieten van alle kaarten en lieve berichten.
Juf Judith is op 10 oktober bevallen van een gezonde dochter. Haar naam is Puck.
Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober hebben we de Kinderboekenweek met als thema ‘vriendschap’ officieel
geopend met een gezamenlijke vriendendans op het speelplein onder leiding van Mandy
Pijnenburg van dansschool Dansja. Daarna kregen alle groepen een voorleesboek voor in de
klas. Op vrijdag 5 oktober hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 samen tijdens de sociocreadag gewerkt rondom het thema vriendschap. Op woensdag 10 oktober was de jaarlijkse
boekenruildag. Dit was weer een enorm succes. Veel kinderen gingen met een nieuw boek
terug naar de eigen groep. Verder zijn er prachtige tekeningen gemaakt met als onderwerp
“mijn vriend en ik” en hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 deelgenomen aan een
voorleeswedstrijd. A.s. vrijdag sluiten we tijdens het eerste festival het project af met het
uitreiken van de prijzen door onze eigen kinderboekenjury.
Spaaractie Bruna
De spaaractie zit er alweer op. Mocht u nog een kassabon hebben liggen van een kinderboek
van de Bruna, lever deze dan deze week nog in bij de juf of meester van uw kind. De school mag
voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken bij Bruna.
Mad Science:
Maandag 15 oktober genoten alle leerlingen van cluster 3 t/m 8 van een voorstelling van Mad
Science. De show werd verzorgd door een stagiaire van groep 5B. Hij heeft geprobeerd de
nieuwsgierigheid van leerlingen te wekken voor wetenschap en techniek.
Mad Science biedt ook technieklessen aan buiten schooltijd. Bij voldoende aanmelding
verzorgen zij deze lessen ook bij ons op school. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, ga dan naar
de website van Mad Science.
Medezeggenschapsraad (MR)
Op donderdag 18 oktober is de algemene jaarvergadering van de medezeggenschapsraad.
U bent allen van harte welkom om 19.30 uur op de hoofdvestiging. De agenda en bijbehorende
stukken kunt u vinden op de website van de school.
Festivalrooster vrijdag 19 oktober
8.45 – 9.25 uur
1-2B, 8B, 4A, 6B
10.00 – 10.40 uur
1-2D, 7B, 4B, 5A
12.30 – 13.10 uur
1-2A, 3B, 7A, 6A
13.10 – 13.50 uur
1-2C, 3A, 8A, 5B

Studiedagen na de herfstvakantie
Op maandag 29 en dinsdag 30 oktober hebben alle kinderen vrij vanwege een tweetal
schoolstudiedagen. Op maandag trainen wij onder meer het begrip en de interpretatie van de
leerlinggegevens om het plan van aanpak daarop af te stemmen en de kinderen optimaal te
kunnen begeleiden in de groep.
Voor de studiedag van dinsdag hebben we contact gezocht met Kees Vernooij. Hij is
een Nederlandse wetenschapper die als lector is verbonden aan de Hogeschool Edith Stein en
Expertis Onderwijsadviseurs in Hengelo. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van effectief
leesonderwijs. Kees Vernooij komt ons vertellen welke aanpak goed werkt bij begrijpend lezen.
Hij kan ons tips geven over hoe wij ons aanbod op dit gebied kunnen versterken.
Agenda oktober/ november
18
oktober
Algemene jaarvergadering medezeggenschapsraad
19
oktober
1e Festival
22 t/m 28
oktober
Herfstvakantie
29 en 30
oktober
Studiedagen; alle kinderen zijn vrij!
13
november
Inzameling oud papier
14
november
Inzameling Dara Europe
16
november
1e rapport groep 1-2
20
november
Versieren Sinterklaas
20 en 22
november
Rapportgesprekken groep 1-2
26 t/m 30
november
Huiswerkweek cluster 7-8
30
november
VVE ouderbijeenkomst
Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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.

