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Onesie-dag
Donderdag 8 maart is er een Onesie-dag op de Torenuil. De leerlingenraad heeft alle kinderen
uitgenodigd om hieraan mee te doen. Deze dag mogen de kinderen in een onesie, een huispak of
joggingpak naar school komen. Ondanks de relaxte kleding wordt er wel gewoon gewerkt.
Ouderportaal Parnassys
Het ouderportaal staat weer open.

Schoolfotograaf broertjes en zusjes
Als uw kinderen samen op de foto zijn geweest heeft u een inlogcode ontvangen.
Had u uw kind aangemeld voor de broertjes/zusjesfoto, maar is het door omstandigheden niet
gelukt om samen op de foto te gaan, dan kunnen de kinderen op maandag 12 maart op het
WOC of dinsdag 13 maart op de Hoofdvestiging ’s morgens om 8.30 uur samen op de foto.
Stakingsdag woensdag 14 maart
Zoals wij u op 19 februari al hebben laten weten, doen de leerkrachten mee met de
stakingsestafette op woensdag 14 maart.
Inschrijven broertjes/zusjes
Omdat we nu al vooruit moeten kijken naar de komende schooljaren, is het heel prettig als u
broertjes/zusjes vanaf 2 jaar (eerder mag ook) in wilt schrijven op onze school.
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Hoofdluiscontrole
Ouderbijeenkomst VVE
Onesie-dag
Cluster 8, Dit herdenken wij
Huiswerkweek cluster 7-8
Schoolfotograaf WOC: individuele en groepsfoto
Schoolfotograaf Hoofdvestiging: individuele en groepsfoto
Stakingsdag
Inzameling DARA Europe
Cluster 6: museumbezoek
Meesters- en juffen-dag
Week van de Lentekriebels
Studiedag, alle kinderen vrij

Vakanties 2017-2018
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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
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 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.

