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Bezoek Onderwijsinspecteur

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft de Torenuil op donderdag 2 februari jl. bezoek gekregen van
de Onderwijsinspectie in het kader van de reguliere vierjaarlijkse controle. De inspecteur,
mevrouw Kiel, is de hele dag op school geweest en heeft in verschillende groepen een deel van
de les geobserveerd. Daarnaast heeft zij gesproken met leerkrachten, ouders en leerlingen. Op
vrijdag 3 februari heeft mevrouw Kiel haar bevindingen aan ons meegedeeld.
Wij zijn blij te kunnen melden dat de Torenuil ook voor de komende vier jaar weer het
basisarrangement heeft gekregen. Dit houdt in dat, indien in de komende jaren de resultaten
op niveau blijven, er pas over vier jaar weer een volgend uitgebreid bezoek zal plaatsvinden.
Als positieve aspecten van de Torenuil noemde mevrouw Kiel onder meer het prettige
pedagogische klimaat, de OK-gesprekken, Zichtbaar Leren en het TOM-onderwijs. Ook
signaleerde zij enkele verbeterpunten met betrekking tot het volgen van onze leerlingen in hun
ontwikkeling en het doorvoeren van een professionele cultuur binnen de school, zoals scholing,
collegiale consultatie en van elkaars kwaliteiten leren.
Wij hebben dit bezoek als waardevol en inspirerend ervaren. Wij zullen ons best doen om de
positieve punten te behouden en uit te bouwen; aan de verbeterpunten zullen wij de komende
periode uiteraard gaan werken.
Schoolfotograaf
Als u een aanvraag heeft gedaan voor een foto met iemand van thuis, dan krijgt u vandaag een strookje
met een tijd en locatie voor de foto. Andere kinderen worden uit de groep gehaald en krijgen dus geen
afspraak op tijd.
Oproep kleding

Voor de kleuters zijn we op zoek naar lange broeken, leggings en maillots voor het geval er een
ongelukje gebeurt. Heeft u iets beschikbaar, dan kunt u het bij juf Monique inleveren.
Maandslogan
De maandslogan van februari is: Heb je pesten in de gaten? Dan is het goed om er op school en thuis
over te praten! En de pestposter: Wat je pest, ben je zelf: pesten en gepest worden.
Kalender
15
21
24
27 februari t/m 3
6 t/m 10
7

februari
februari
februari
maart
maart
maart

Schoolfotograaf broertjes/zusjes
Oud papierinzameling
2e festival (tijden zie hieronder)
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
1e rapport mee

Festival
2e festival: Vrijdag 24 februari
8.45 – 9.45 uur 1-2C, 5A, 6A, 3A, 7A
10.00 – 10.45 uur 1-2A, 5B, 6B, 3B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 4B, 8B
13.00 – 13.45 uur 1-2D, 7C, 4A, 8A

3e festival: Donderdag 22 juni
8.45 – 9.45 uur 1-2D, 3B, 4A, 7C, 8A
10.00 – 10.45 uur 1-2C, 3A, 4B, 8B
12.15 – 13.00 uur 1-2B, 7B, 6B, 5B
13.00 – 13.45 uur 1-2A, 5A, 6A, 7A

Vakantie Schooljaar 2016 – 2017
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

