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Nieuwe schooljaar: informatie
Ook dit schooljaar kunt u de Oehoe weer lezen op onze website: www.detorenuil.nl. Zo hoeft u geen
informatie van de school te missen! Net als ieder jaar ontvangt u per gezin de jaarinformatie met
kalender, gymtijden, teamsamenstelling, telefoonnummers e.d. Deze zal zo snel mogelijk verschijnen.
De relevante informatie voor september staat onderaan deze Oehoe vermeld.
Nieuwe kleuters: pasfoto’s en gymschoenen
Voor de start van het schooljaar is het prettig als alle nieuwe kleuters twee (pas)foto’s mee naar school
nemen en gymschoenen (liefst zonder veters). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Schoolmelk
Schoolmelk kunt u bestellen op www.campinaopschool.nl.
Halen en brengen hoofdvestiging
Omdat de buurscholen niet altijd dezelfde eindtijd hanteren, verzoeken wij u om het schoolplein niet via
de zijkant maar via de achterkant te betreden.
Halen en brengen van kinderen op twee locaties
Ook dit schooljaar kan het voorkomen dat ouders kinderen hebben die op twee verschillende locaties
gehuisvest zijn. Rooster-technisch hebben wij geprobeerd om hier rekening mee te houden. ’s Morgens
mogen de kinderen op beide locaties vanaf 8.15 uur naar binnen. Mocht dit toch problemen opleveren,
geef dit dan even aan bij de leerkracht.
Kinderen alleen naar huis
In de praktijk komt het nog wel eens voor dat kleine kinderen alleen naar huis gaan na schooltijd. Omdat
wij officieel verantwoordelijk zijn voor deze kinderen, hebben wij besloten dat in ieder geval voor alle
kinderen van de clusters 1 t/m 3, die alleen naar huis mogen gaan van hun ouders een ondertekende
verklaring te vragen, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk is. Voor vragen en/of opmerkingen over
deze maatregel kunt u contact opnemen met de directie.
Hulpouders
Voor de volgende taken zijn we op zoek naar hulpouders:
o Bibliotheek op woensdagochtend van 8.30 – 12.00 uur. Ik kan … keer per maand.
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 1-2 (samen met een teamlid)
o Pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 3 t/m 8 (samen met een teamlid)
o Versierwerkgroep: 4 keer per jaar op beide vestigingen de hal/gang in het seizoens-thema
versieren. Niet Sint en Kerst
o Wassen van hand- en theedoeken ( wasmachine en droger aanwezig)op
0 de hoofdvestiging
0 het WOC.
U kunt zich aanmelden op hulpouders@detorenuil.nl.

Ouderportaal
Vorig jaar zijn we een pilot gestart met het Ouderportaal. Via het Ouderportaal van ParnasSys (ons
administratiesysteem) konden wij gegevens met u delen. Zo had u de mogelijkheid om de toetsgegevens
van uw kind in te zien.
Wij hebben inmiddels een vast abonnement op het Ouderportaal zodat we u gedurende het hele
schooljaar inzage kunnen geven in alle toetsen die worden afgenomen. Ook het rapport zal via het
Ouderportaal beschikbaar zijn.
Morgen ontvangt u vanuit ParnasSys een e-mail met daarin een inlogcode en wachtwoord voor het
Ouderportaal. Na het inloggen kunt u uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord instellen in uw profiel
rechts bovenin het scherm. Bewaar deze gegevens goed!
Als u links boven op de naam van uw kind klikt, kunt u kiezen uit rapporten, toetsen of over… (naam
kind):
- Als u op ‘toetsen’ klikt, krijgt u een overzicht van alle toetsen die zijn afgenomen; vóór de toets
ziet u het gemiddelde cijfer van dat moment.
- Door op het vak te klikken krijgt u een overzicht van de toetsen binnen dat vak.
- Door op de toets te klikken, krijgt u de cijfers voor de verschillende onderdelen van die toets.
Uiteraard kan het zijn dat uw kind op onderdelen van de toets minder goed heeft gescoord. Dit
hoeft geen reden tot zorg te zijn; er is veelal nog genoeg gelegenheid om alle onderdelen in te
oefenen en waar nodig te verbeteren.
- Als u op de naam van uw kind klikt, krijgt u de persoonlijke gegevens van uw kind te zien. We
gaan er vanuit dat deze gegevens kloppen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u met het potloodje
(rechtsboven) een wijziging doorgeven.
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.
DARA Europe
Ook dit jaar gaan we DARA Europe steunen. Morgen krijgen alle kinderen een brief mee over dit
sponsorproject. De deelnamestrookjes kunt u inleveren bij de groepsleerkracht. De inzameling is op de
tweede woensdag van de maand.
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
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Medezeggenschapsraad vergadering
Inzameling DARA Europe
Informatieavond cluster 4 (19.30 – 21.00 uur)
Informatieavond cluster 3 (19.30 – 21.00 uur)
Informatieavond cluster 5 (19.30 – 21.00 uur)
Informatieavond cluster 6 (19.30 – 21.00 uur)
Cluster 7: kunst centraal: Achter de schermen
Informatieavond cluster 7-8 (19.30 – 21.00 uur)
Start verkoop Kinderpostzegels door cluster 7
Informatieavond cluster 1-2 (19.30 – 21.00 uur)
VVE ouderbijeenkomst

Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober
zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
zaterdag 24 februari t/m 4 maart
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
zaterdag 21 april t/m zondag 6 mei (inclusief Koningsdag 27/4)
donderdag 10 t/m zondag 13 mei
zaterdag 19 t/m maandag 21 mei
zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus

Studiedagen 2017-2018
Vrijdag 1 september (na het ontbijt voor Cluster 5 t/m 8)
Aansluitend maandag 23 oktober op de Herfstvakantie
Woensdag 6 december
Maandag 5 februari
Vrijdag 23 februari voorafgaand aan de Krokusvakantie
Donderdag 29 maart voor het Paasweekend
Dinsdag 3 april aansluitend op het Paasweekend
Dinsdag 22 mei aansluitend op het Pinksterweekend
Vrijdag 15 juni
Vrijdag 13 juli voorafgaand aan de Zomervakantie
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk na bestellen.
Het shirt is gemaakt van 100% polyester en bevat het schoollogo aan de voorkant én de schoolnaam op
de achterkant. U kunt het shirt voor uw zoon/dochter bestellen op de volgende pagina:
https://www.gymspullen.nu/onze-scholen/de-torenuil. Bestellingen die op werkdagen vóór 22:00
gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

