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Personeelsnieuws
Twee leerkrachten worden moeder: Juf Dianne (haar vriendin is zwanger) in de zomervakantie
en Juf Judith in de herfst.
Koningsontbijt
Vrijdag 20 april is er een Koningsontbijt voor Cluster 5-6 en een Koningslunch voor de Clusters
1-2, 3-4 en 7-8. Wilt u uw kind hiervoor een bord en bestek meegeven (liefst onbreekbaar). Het
ontbijt/ de lunch wordt door de Jumbo geleverd. Er is ook glutenvrij brood bij het ontbijtpakket.
Vanwege de beperkte sportaccommodatie op Zenderpark is er afgesproken dat de 3 scholen
om de beurt de Koningsspelen organiseren. Dit jaar is de Pijler aan de beurt.
Leven in vrijheid
Jaarlijks viert stichting VrijheidsFestival IJsselstein (VFIJ) met alle IJsselsteinse scholen dat wij en
jullie in vrijheid leven. Dat ‘leven in vrijheid’ niet vanzelfsprekend is, wordt in heel Nederland
benadrukt op 4 en 5 mei. De Oranjevereniging IJsselstein organiseert ieder jaar op 4 mei de
dodenherdenking en op 5 mei het bevrijdingsfeest. Alle kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd
om bij de dodenherdenking in IJsselstein aanwezig te zijn. Er zal een krans gelegd worden en de
kinderen die er zijn mogen een roos bij het monument plaatsen. Op de website van de
Oranjevereniging kunt u het programma met de tijden nalezen:
http://www.orvij.nl/programma-4-mei.html
Dit jaar heeft stichting Vrijheidsfestival IJsselstein voor de 10e keer een viering gehouden in het
Fulcotheater. Alle leerlingen uit groep 8 van de basisscholen en de 1 e klassen van het
voortgezet onderwijs in IJsselstein waren aanwezig, om met elkaar stil te staan bij wat het
betekent dat we leven in vrijheid. Een aantal kinderen heeft tijdens deze viering een bijdrage
geleverd voor dans of toneel, er was een woordje van burgemeester Patrick van Domburg en
ook het Veteranen Instituut kreeg een plek in de voorstelling. In aanloop naar deze viering is
aan alle scholen gevraagd een ontwerp te maken voor een knikkertegel rondom het thema
Vrijheid. Deze ontwerpen hangen tentoongesteld in het gemeentehuis. Omdat VFIJ dit jaar 10
jaar bestaat, hebben alle scholen hun eigen knikkertegel en een heel mooi boekenpakket
gekregen.
De boeken sluiten aan bij het gedachtengoed van het VrijheidsFestival én bij de
belevingswereld van de leerlingen in cluster 7-8. Ze gaan niet alleen over oorlog en vrede, of
over ’40-’45, of over verzet, maar ook over ‘nu’, omdat het nú belangrijk is ons bewust te zijn
van de vrijheid die wij gewend zijn en gewoon vinden: die moeten we allemaal beleven en
koesteren.
De knikkertegel is bedoeld als steenharde herinnering aan 10 jaar VrijheidsFestival IJsselstein.
Kenmerkend voor onze vrijheid is dat onze kinderen gewoon kind mogen zijn: spelen en vrije
tijd. Samen spelen, in de pauze, op het schoolplein is hét beeld dat de stichting vast wil houden.

Binnenkort zullen we samen met de andere scholen kijken waar we voor onze knikkertegels een
mooi plekje op het plein kunnen vinden.
Fijne vakantie
Vrijdag begint om 14.00 uur de meivakantie. De kinderen krijgen dan weer een schoolkrant
mee. Wat ziet deze er weer fantastisch uit. We wensen iedereen een fijne vakantie en
verwachten alle kinderen weer op maandag 7 mei om 8.30 uur op school.
Resultaten oudertevredenheidsonderzoek zijn binnen
In februari heeft 37% van u het oudertevredenheidsonderzoek voor ons ingevuld. Het was een
lange vragenlijst en wij zijn blij met iedere ouder die de moeite heeft genomen om ons van
feedback te voorzien.
Wij hebben van DUO (de organisatie die het onderzoek voor ons uitvoerde) onlangs het rapport
ontvangen met daarin alle resultaten.
De komende tijd gaan wij met het team en de MR deze resultaten analyseren en waar dat nodig
is, gaan wij aanpassingen doen in de verwachting uw tevredenheid over de school te
verbeteren. Begin juni hoort u van ons wat wij van uw feedback hebben geleerd en hoe wij
verbeterpunten gaan aanpakken.
Nieuws vanuit de MR: de MR is op zoek naar nieuwe leden!
Aan het begin van volgend schooljaar zullen er twee vacatures ontstaan in de
medezeggenschapsraad. Zowel de kinderen van Barbara (de voorzitter) als Marc verlaten onze
school om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee ouderleden. Voelt u zich aangesproken en wilt u
plaatsnemen in de MR? Meldt u dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl. Aanmelden kan
tot donderdag 27 september. Mocht u meer informatie willen of heeft u vragen? Kijk op de
website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’ of spreek één van de MR-leden aan.
Herhaalde oproep: Inkoper voor evenemententeam
Het evenemententeam zorgt bij ons op school voor de organisatie van allerlei activiteiten, zoals
Sint, Kerst, Sportdagen en Creadagen. Per activiteit zijn er teamleden en ouders die gezamenlijk
de organisatie op zich nemen. De afgelopen jaren werd hierbij de inkoop van versnaperingen,
limonade, koffie/thee en dergelijke verzorgd door Monica. Haar zoon gaat naar het voortgezet
onderwijs, dus zijn we op zoek naar iemand die deze taak over wil nemen. Voor meer
informatie kunt u zich melden bij Elly van de administratie.
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Cluster 8: CITO-eindtoets
Cluster 7: Praktisch verkeersexamen
Koningsontbijt
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Huiswerkweek Cluster 7-8
Inzameling DARA Europe
Crea-ochtend & Talentenmiddag
Pinksterweekend
Studiedag, alle kinderen vrij
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Vakanties 2017-2018
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Kunst Centraal groep 5: Instrumentencircuit
Ouderbijeenkomst VVE
Oud papier inzameling
Schoolkamp Cluster 8
Sportdag Cluster 3-4

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
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.

