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Oud papier
Morgen, dinsdag 30 augustus staat er weer een oud papiercontainer achter de school. Het laatste jaar is
de hoeveelheid oud papier erg teruggelopen. We hopen dat veel ouders, grootouders, buren e.d. hun
oud papier voor ons willen bewaren, zodat de opbrengst weer omhoog gaat.
Aanwezigheid Administratie
Omdat juf Elly tot aan de herfstvakantie ook 1 dag in de week de personeelsadministratie bij Robijn
ondersteunt, is zij niet alle dagen op de Torenuil. Zij is op maandag en vrijdag aanwezig en afwisselend
op woensdag of donderdagochtend. Op de deur van de Administratie hangt een rooster.
Zijn de gegevens van uw kind up to date?
Wij vinden het belangrijk dat we u kunnen bereiken als er iets met uw kind aan de hand is. Daarom is
het van groot belang dat de juiste telefoonnummers en emailadressen bij ons bekend zijn.
Zijn er wijzigingen, geeft u deze dan door aan de Administratie op info@detorenuil.nl.
Hulpouder
Vorige week heeft uw kind een hulpouder-formulier meegekregen. Hierop worden hulpouders gevraagd
voor algemene taken. We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. U kunt het formulier
inleveren bij de Administratie.
Voor diverse activiteiten in de groep of in het cluster zullen de Klassenouders een beroep op uw doen.
DARA Europe
Ook dit jaar gaan we DARA Europe steunen. Vrijdag hebben alle kinderen een brief (lichtgroen) mee
gekregen over dit sponsorproject. De deelnamestrookjes kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. De
inzameling is op de eerste woensdag van de maand.
Verkeersveiligheid rondom de school en actieweek “de scholen zijn weer begonnen”
Wij hopen dat iedereen zich ook dit schooljaar weer inzet voor de verkeersveiligheid van onze kinderen
en hierbij rekening houdt met alle geldende regels.
Vandaag zijn wij gestart met de actieweek “de scholen zijn weer begonnen” met het motto: “op voeten
en fietsen” In deze week ontvangen alle kinderen dagelijks een gekleurde kaart als zij lopend of op de
fiets naar school komen. De kaarten worden uitgedeeld door leerlingen van de bovenbouw. De kaart
kan dagelijks in de klas worden ingeleverd, waarbij de kinderen aan het einde van de week een kleine
attentie ontvangen. Verder besteden de leerkrachten deze week in de groep ook extra aandacht aan dit
onderwerp.
Herhaalde Oproep MR
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017 ontstaan 2 vacatures in de medezeggenschapsraad:
Mar-Claire en Paul geven beiden aan dat zij hun inspanningen voor de MR niet goed meer kunnen
combineren met hun werk. Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee ouderleden: één persoon voor
een tijdsduur van 1 jaar en één persoon voor een tijdsduur van 3 jaar. Voelt u zich aangesproken en wilt
u plaatsnemen in de MR? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl

Aanmelden kan tot vrijdag 23 september. Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen, kijk op de
website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’ of spreek één van de MR-leden aan.
Omgangsprotocol en maandslogans
Zoals u wellicht weet, hanteren wij al jaren een beleid rondom gedrag, pesten en omgaan met elkaar.
Dit is opgenomen in het omgangsprotocol “wij gaan voor groen”. Hierbij horen maandslogans. Dit
protocol en de slogans hangen in beide vestigingen en in ieder lokaal. De slogan van augustus/
september is: “het is fijn, dat we hier allemaal anders mogen zijn”. Wij hopen dat u de slogans ook thuis
met de kinderen wilt bespreken.
Ziekmelden van kinderen
Ziekmelding graag tussen 8.15 en 8.30 uur bij de betreffende locatie. Graag de aard van de ziekte
aangeven.
Hoofdvestiging 030-6874090, WOC 030-6876713
Schoolmelk
Schoolmelk kunt u bestellen op www.campinaopschool.nl. Wilt u hierbij de volgende schoolcode
vermelden: 134 voor het WOC en 135 voor de Hoofdvestiging.
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Op voeten en fietsen naar school
inzameling Oud papier
informatieavond clusters 7 en 8
informatieavond clusters 3 en 4
inzameling voor DARA Europe
bijeenkomst Klassenouders
informatieavond clusters 5 en 6
informatieavond cluster 1 - 2
ouderbijeenkomst VVE
huiswerkweek cluster 7 en 8
start Kinderpostzegelactie
sportdag cluster 1-2

Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
1e schooldag
22 augustus 2016
Herfstvakantie
15 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2017
Paasweekend
14 t/m 17 april 2017
Meivakantie
22 april t/m 7 mei 2017 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartweekend
25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend
3 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2017
Studiedagen

vrijdag 11 november 2016
vrijdag 7 juli 2017

