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Personele mededelingen
Juf Hanneke is op 31 augustus bevallen van zoon Daan. Moeder en kind maken het goed!
Oproep: tandenpotjes
De meeste kinderen waarbij een wiebeltand "er uitvalt" weten dat juf Marijke kleine doosjes heeft
waar de tand in bewaard kan blijven. Nu zijn de doosjes op. Mocht u kleine plastic doosjes hebben (
denk hierbij aan de doosjes van de sambal die u bij de Chinees krijgt), kunt u ze bij juf Marijke inleveren.
Alvast bedankt!
Plusactie: sparen voor ons 20-jarig jubileum
Vanaf zondag 25 september kunt u bij de PLUS Zenderpark muntjes sparen. De kinderen kunnen de
muntjes inleveren op school. Hiervoor krijgen zij een portemonneetje. De PLUS geeft de school voor
ieder muntje 10 eurocent. Hierdoor kunnen wij sparen voor het 20-jarig jubileum dat onze school in
september 2017 viert.
Wijkolympiade op woensdag 20 september
Op woensdag 20 september organiseert de BSO op het schoolplein een Wijkolympiade. Alle kinderen
die dit leuk vinden mogen komen sporten.
Adverteerders Schoolkrant
Voor onze schoolkrant zijn we op zoek naar adverteerders. U kunt contact opnemen met
schoolkrant@detorenuil.nl om hierover afspraken te maken. De tarieven zijn als volgt:
Pagina grootte

1 pagina (A4)
½ pagina (A5)
¼ pagina (A6)
⅛ pagina (A7)

Full-colour

Zwart-wit

Prijs per jaar (4x)

Prijs per jaar (4x)

€ 300,€ 150,€ 90,€ 60,-

€ 150,€ 90,€ 55,€ 35,-

Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema "voor altijd jong." Opa's en oma's staan
deze week centraal. Wij zouden het heel erg leuk vinden om de week te openen met opa's en oma's van
kinderen op de Torenuil. De Kinderboekenweek wordt woensdag 5 oktober geopend met een
voorlezende opa of oma in de klas. De klas van hun kleinkind! Wij willen u vragen om opa's en oma's die
dat leuk vinden uit te nodigen in de klas van hun kleinkind. Het voorlezen duurt van 8.30 uur tot 8.45
uur. Vanaf woensdag 21 september hangt er op de deur van elke klas een intekenlijst waarop u of uw
kind de opa's en/ of oma's aan kunnen melden. Opa's en oma's zijn vrij om zelf een kinderboek mee te
nemen waar ze uit voor willen lezen (dat past bij de leeftijd van de kinderen uit de klas.) In elke klas is
eventueel ook een boek van het thema aanwezig. We hopen op 1 aanmelding per groep. Mochten er
meer opa's en oma's per klas zijn, dan kunnen zij in een kleiner groepje voorlezen in plaats van aan de
hele klas.

Denkt u aan het inleveren van het Hulpouder-formulier en de inschrijving voor DARA Europe!
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.
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informatieavond clusters 5 en 6
informatieavond cluster 1 - 2
ouderbijeenkomst VVE
huiswerkweek cluster 7 en 8
start Kinderpostzegelactie
sportdag cluster 1-2
Start Kinderboekenweek
Inzameling DARA Europe
Socio-crea middag
Algemene Jaarvergadering
1e Festival
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Inzameling Oud papier

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

