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Enquête
Op 19 februari jl. heeft u een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een enquête over het vijf
gelijke dagen model. Deze week kunt u de vragenlijst nog invullen.
Oud papier
Morgen is er inzameling van het oud papier. Omdat meester Leo last van zijn rug heeft, hopen we dat er
ouders zijn die een handje kunnen helpen. U kunt zich melden via info@torenuil.nl. Graag in de ochtend
melden op de Hoofdvestiging
Kinderen zelfstandig naar de klas
De schoolregel is dat kinderen vanaf midden groep 3 alleen naar hun groep lopen.
Dit doen wij om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen maar ook vanwege de rust en veiligheid
in de gangen. Daarnaast willen wij ook echt graag om half negen met de lessen beginnen.
Wij gaan hier de komende periode weer extra aandacht aan besteden en vragen uw begrip hiervoor.
Natuurlijk mag u wel mee lopen om te helpen bij een traktatie of spreekbeurt.
DARA Europe
Morgen is er weer inzameling voor DARA Europe
Schoolfotograaf
Op woensdag 11 maart komt de schoolfotograaf voor de foto’s van broertjes en zusjes. Als uw kind met
iemand van thuis op hebt gegeven, krijgt u een briefje met een afspraak. Kinderen van school worden
uit de klas gehaald.
Maandoverzicht maart/april
2 t/m 6 maart
Hoofdluiscontrole
3
maart
Oud papier
Inzameling voor DARA Europe
5
maart
Kunst Centraal: Cluster 8: workshop in de klas
11
maart
Schoolfotograaf broertjes/zusjes
13
maart
Meesters- en Juffen-dag
16
maart
Kunst Centraal Cluster 8: Oorlogsgeheimen
Start week van de Lentekriebels
17
maart
2e rapport mee
18
maart
Ouderbijeenkomst VVE
Stembureau
23/24 maart
Rapportgesprekken
1
april
Schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s WOC
2
april
Schoolfotograaf individuele en groepsfoto’s Hoofdvestiging
3 t/m 6 april
Paasweekend alle kinderen vrij
13
april
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
14
april
Inzameling DARA Europe
Oud papier
16
april
Verkeersexamen schriftelijk
17
april
Praktisch verkeersexamen
Kunst Centraal Cluster 6: Rondje om de kerk.

