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Eindtoets leerlingen cluster 8
Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 april staat voor de leerlingen uit groep 8 de Citoeindtoets op het programma. Wij wensen al onze leerlingen veel succes!
Aanmelden tutor BOUW
Voor onze pilot BOUW zijn wij op zoek naar 4 ouders die zich in willen zetten als tutor.
BOUW! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij
risicoleerlingen in groep 3 voorkomen of aangepakt kunnen worden. Het kind leert, de tutor
stuurt en de computer wijst de weg.
Wie: wij zijn op zoek naar jou!
Wat: een leerling van groep 3 begeleiden als tutor op de computer
Waar: op de hoofdvestiging
Wanneer: 4x in de week 20 minuten per keer (08.30)
Lijkt het u leuk om als tutor een leerling uit groep 3 te begeleiden tijdens onze pilot, dan kunt u
zich opgeven via info@detorenuil.nl.
Oproep pleinwacht
Voor de pleinwacht zijn we op zoek naar een ouder die ons kan ondersteunen op vrijdag van
11.30 tot 12.00 uur op het grote plein van de hoofdvestiging.
Herhaalde oproep hulpouders versierwerkgroep
De werkgroep is nog steeds op zoek naar extra handen zodat het niet zoveel tijd kost om op
beide locaties de hoek mooi op te tuigen. Er zijn altijd ouders aanwezig die weten waar de
materialen zijn en hoe de thematafel moet worden opgetuigd. Heeft u interesse of wilt u meer
weten over deze werkgroep, dan kunt u contact opnemen met Diana Gijsbers
(gijsbers.diana@gmail.com of telefoon 06-40294777).
Meivakantie 19 april tot en met 5 mei
Vrijdag 19 april begint de meivakantie. De kinderen worden op maandag 6 mei weer op school
verwacht. Wij wensen u allemaal een fijne en zonnige vakantie toe.
Werkzaamheden in de meivakantie
In de meivakantie krijgen we op de hoofdvestiging nieuwe verlichting en een nieuw plafond.
Omdat de hele vakantie gebruikt wordt voor deze werkzaamheden en er ook nog
schoongemaakt moet worden zullen leerkrachten pas op maandagochtend het meubilair terug
kunnen plaatsen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Skateboard Event
In de meivakantie wordt er in Skatepark Utrecht een groots skateboard evenement
georganiseerd voor kinderen van 6 - 12 jaar. Tijdens het evenement leren kinderen op een
speelse manier skaten en zijn er tal van skate-activiteiten.
Info & inschrijven www.skatedays.nl

Agenda april - mei
15
april
16 t/m 18 april
19 april t/m 5 mei
6 t/m 10
mei
7
mei
7
mei
7
mei
9
mei
10
mei

Voorleesochtend leerlingen groep 1-2
Cito Eindtoets Cluster 8
Meivakantie
Hoofdluiscontrole
Rapport groep 1-2 mee naar huis
Inzameling oud papier
MR-vergadering
Schoolfotograaf; groepsfoto HV
Schoolfotograaf; groepsfoto WOC

Vakanties 2018-2019
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni
Zaterdag 8 juni t/m maandag 10 juni
Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Studiedagen 2018-2019
Vrijdag 19 juli (voorafgaand aan de zomervakantie)
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 11.30 uur vrij (’s ochtends wennen de kinderen in de
nieuwe groep)
School T-shirts
In de webshop van gymspullen.nu kunt u schoolshirts per stuk nabestellen.
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 worden gedaan worden de volgende dag afgeleverd.

