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Schoolfotograaf voor individuele en groepsfoto
Vandaag is de schoolfotograaf op het WOC geweest. Morgen komen zij op de Hoofdvestiging.
Stakingsdag woensdag 14 maart
Zoals wij u al hebben laten weten, doen de leerkrachten mee met de stakingsestafette op
woensdag 14 maart.
Meesters- en Juffen-dag
Vrijdag 16 maart is het Meesters- en Juffen-dag. De kinderen van Cluster 1-2 mogen verkleed
op school komen.
Week van de Lentekriebels
In de week dat de lente begint, is het bij ons op school de Week van de Lentekriebels.
In de bijlage vindt u daar meer informatie over.
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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Vakanties 2017-2018
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

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

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.

