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Mededelingen uit het Team
Juf Tessa is op dit moment thuis. Er is haar geadviseerd om absolute rust te nemen.
Dit betekent dat zij de komende periode geen les kan geven. De laatste controle heeft uitgewezen dat
de rust haar goed doet. Rajko van der Kleijn zal haar vervangen.
Verder kunnen wij u melden dat ook juf Patricia zwanger is. Zij verwacht haar kindje in de
zomervakantie dus zal zij nog tot medio juni werkzaam zijn.
We zijn blij dat we voor het WOC ook een conciërge hebben kunnen vinden. Hij heet Herbert van Halem
en zal starten op dinsdag- en donderdagochtend.
Parkeren bij het WOC
U wordt verzocht om gebruik te maken van de parkeervakken bij het WOC. Regelmatig staan er auto’s
op de stoep, dit veroorzaakt een onveilige situatie voor kinderen en ouders.
Nieuw computernetwerk en Snappet
Vanaf februari gaan de kinderen van groep 4 t/m 8 werken met Snappet. Dit is geen nieuwe methode
maar een andere manier om de stof te verwerken met behulp van tablets. We starten met rekenen en
gaan later bekijken welke vakken er nog meer in aanmerking komen.
De tablets gaan we gebruiken in het nieuwe computernetwerk dat binnenkort geïnstalleerd wordt. We
gaan over SKOOL naar de Rolfgroep (voorheen QL-ICT).
Op vrijdag 16 januari moeten er computers afgekoppeld en versjouwd worden op beide vestigingen.
Hiervoor zoeken we 4 personen die ons onder schooltijd, hierbij kunnen helpen.
Voor de installatie van de tablets zijn we op zoek naar 10 ouders die op woensdag 21 januari van 10.00
tot 12.00 uur willen helpen op de Hoofdvestiging.
Op het WOC vindt dit plaats op vrijdag 30 januari, ook van 10.00 tot 12.00 uur. Ook hiervoor zoeken we
10 ouders die hierbij kunnen helpen.
Beide sessies worden vooraf gegaan door een instructie over de te volgen handelingen.
U kunt zich aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl.
Oproep overblijfouder
Er is een vacature voor een overblijfbegeleider. Heeft u interesse dan kunt u mailen naar
info@torenuil.nl.
Spelenderwijs bewegen naar een gezonde toekomst
Met ingang van November 2014 zijn Jeroen Fiselier en Mike van IJzendoorn van start gegaan als
combinatiefunctionaris voor het primair sport- en bewegingsonderwijs. Wij zijn op zestien verschillende
basisscholen in IJsselstein actief met als doelstelling kinderen door middel van plezier in beweging te
krijgen.
Wanneer kinderen opgroeien is er tegenwoordig veel te beleven. Sport- en beweging is onder kinderen
echter niet meer zo vanzelfsprekend als dat het ooit was, terwijl het nog steeds enorm belangrijk is voor
een gezonde lichamelijke- en geestelijke ontwikkeling. Wij zijn erop uit om de bewegingsmotieven van
kinderen te achterhalen, deze centraal te stellen en ze door middel van hun eigen plezier naar een
actieve leefstijl te begeleiden.
In het onderwijs zullen wij een adviserende, coördinerende en ondersteunende functie vervullen gericht
op het verbeteren van de sport- en bewegingsmogelijkheden voor de kinderen. Door het onderwijs te

verbinden met de gemeente, verenigingen en andere sportaanbieders kan er gezamenlijk een breed
sport- en bewegingsaanbod worden gecreëerd.
Heeft u vragen, ideeën of wilt u wat meer weten – spreek ons dan gerust een keertje aan.
Materialen verzamelen voor creadag
Voor de Creadag van groep 1-2 zijn we nog op zoek naar glazen potjes (Olvarit, maar niet de kleinste
maat). Ook hebben we melkpakken nodig, afgeknipt op de helft. U mag ze inleveren bij de administratie.
Maandoverzicht januari
5 t/m 9
januari
13
januari
14
26
4

januari
januari
februari

Hoofdluiscontrole
Oud papier
Inzameling DARA Europe
Ouderbijeenkomst VVE
Start Wereldschoolproject
Creadag

