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Personeelsmededelingen
Hanneke Kemp doet het voorlopig nog rustig aan. We zijn op zoek naar vervanging. Zodra wij meer
weten, zullen we u hierover informeren. Joke Kruithoed herstelt voorspoedig, maar is voorlopig nog aan
huis gebonden. Lida Lehnen vervangt haar voorlopig.

Keurmerk Opleidingsschool
Wij zijn trots om te kunnen melden dat wij afgelopen week een Keurmerk hebben ontvangen voor
erkende opleidingsschool. Dit keurmerk heeft te maken met het begeleiden van studenten op de
Torenuil. Het geeft aan dat wij een beleid, visie en een organisatiestructuur hebben op het gebied van
innoveren, opleiden en professionaliseren. Kortom dat wij studenten goed begeleiden en dat wij aan
alle voorwaarden voldoen om dit in de praktijk waar te maken. Hiermee onderscheiden wij ons van
andere scholen.
Wij hebben ons de afgelopen jaren steeds meer geprofileerd als medeopleider van studenten. De
studenten komen met de nieuwste informatie vanuit hun opleiding de school binnen. Leerkrachten
kijken daardoor ook weer met een andere blik naar hun eigen handelen.
Zoals u heeft gemerkt, zijn er regelmatig studenten bij ons op school aanwezig. Naast de samenwerking
met de Hogeschool Utrecht (Instituut Theo Thijssen (ITT)) werken wij ook samen met overige
opleidingsinstituten zoals het ROC en de ALO.
Wij begeleiden ook Leerkrachten In Opleiding (LIO-studenten). Deze studenten (Eline Vrolijk in cluster 3
en Cindy Polman in cluster 6) moeten na hun oriëntatiefase zelfstandig de groep overnemen. Zij krijgen
daarbij te maken met alle facetten van het onderwijs. Uiteraard blijft de eigen leerkracht
eindverantwoordelijk voor de groep en zorgt voor de nodige begeleiding. Op de momenten dat de
leerkracht niet in de groep aanwezig is, zal hij of zij ingezet worden voor ondersteunende activiteiten
binnen de eigen groep en voor overige begeleiding binnen de school.
DARA Europe
De Torenuil steunt stichting DARA Europe nu al een half jaar! Wat is de stichting blij met alle hulp in de
vorm van donaties. Tirza Voss van stichting DARA Europe gaat binnenkort weer naar Cambodja.
Natuurlijk neemt zij dan een volle koffer mee met spullen voor de kinderen in het weeshuis.
Mocht u thuis nog kleding en/of (sport)schoenen voor kinderen hebben, die niet meer gebruikt worden,
maar nog wel in goede staat zijn? Dan kunt u deze inleveren tot 10 april bij juf Kelly op het WOC.
Koningsspelen / Sponsorloop op 24 april 2015
Op 24 april doen wij mee aan de Koningsspelen. Daarnaast wordt er ook een sponsorloop georganiseerd
omdat we in 2014 zijn geconfronteerd met een aantal sterfgevallen. Piet Gerritsen, de vader van Nina,
Jip, Puck en Wiep, Nandy Mesu, de moeder van Roy en Laura en meester Geert de Vrieze zijn overleden
aan kanker.
Omdat kanker een hele nare ziekte is, is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan. Het KWF
zamelt geld in om onderzoek naar kanker te kunnen doen. Jaarlijks wordt in Frankrijk de Alp D’HuZes
georganiseerd. Dit is een speciaal evenement om geld op te halen voor het KWF. De deelnemers fietsen
of lopen de berg op en proberen dat zo vaak mogelijk te doen.

Op 4 juni van dit jaar gaat Jasper Engelberts uit groep 5c de Alp D’Huez op fietsen. Jasper wil op deze
manier aandacht vragen voor onderzoek naar kanker. Zijn opa is aan kanker overleden en de vader van
zijn vriendje is ziek. De Torenuil wil Jasper graag steunen in het verwerven van geld voor onderzoek naar
kanker, daarom organiseren we tijdens de Koningsspelen op 24 april 2015 een sponsorloop waaraan alle
kinderen kunnen meedoen. Voor de ochtend van 24 april zijn we op zoek naar hulp van 9.30 tot 12.00
uur. Wilt u helpen, mail dan naar hulpouders@detorenuil.nl.
Schoolfotograaf
Woensdag 1 april is de schoolfotograaf op het WOC voor de individuele en klassenfoto’s. Op donderdag
2 april op de hoofdvestiging. Kleed u uw kind niet te donker, dan komen de foto’s het mooiste uit. Als
het regent graag zorgen dat het haar droog blijft. Dit is leuker op de foto.
Maandoverzicht maart/april/mei
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 t/m 17
april
Huiswerkweek Cluster 7 en 8
14
april
Inzameling DARA Europe
Oud papier
16
april
Verkeersexamen schriftelijk
Rapportgesprekken Cluster 1-2
17
april
Praktisch verkeersexamen
Kunst Centraal Cluster 6: Rondje om de kerk.
20
april
Cluster 8: Vrijheidsfestival
21
april
Rapportgesprekken Cluster 1-2
21 t/m 23
april
Cluster 8: CITO-Eindtoets
24
april
Koningsspelen
27
april
Koningsdag; alle kinderen vrij
29
april
Ouderbijeenkomst VVE
30
april
Schoolreis Cluster 3 en 4
1
mei
Sportdag Cluster 1-2
4 t/m 15
mei
Meivakantie; alle kinderen vrij
18 t/m 21
mei
Hoofdluiscontrole
Avondvierdaagse

