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Mededelingen vanuit het team
In de meivakantie hebben we afscheid genomen van Meester Herbert.
Mede namens de familie van Herbert willen wij alle ouders bedanken voor alle blijken van
steun en medeleven.
Meester Vincent Honigh zal tot het eind van het schooljaar op dinsdag en woensdag als
groepsleerkracht en remedial teacher op de Torenuil aanwezig zijn om daar waar nodig
ondersteunende werkzaamheden te verrichten.
Vanaf donderdag zal juf Nienke Weijsenfeld regelmatig op woensdag en/of donderdag
aanwezig zijn in groep 1/2C. Dit met het oog op de eventuele vervanging tijdens het
zwangerschapsverlof van juf Kelly. We wensen juf Nienke veel succes!
Zoals al eerder vermeld is Ine Vermeer van woensdag 15 mei tot en met vrijdag 17 mei afwezig
in verband met een studiereis.
Parkeren fietsen op het plein
Afgelopen weken zijn de fietsenrekken op het grote plein opnieuw geplaatst en is er een wit
vak bijgekomen waar de leerlingen hun fietsen kunnen plaatsen. Met de kinderen is
afgesproken dat de fietsen vanaf deze week hier geplaatst moeten worden. We zullen daar de
komende periode ook op controleren. Op deze manier ontstaat meer speelruimte op het plein
en staan de fietsen beter en veiliger.
Uitslag Veiligheidsmonitor
Ieder schooljaar zijn de scholen in Nederland verplicht om een onderzoek te laten uitvoeren
naar de veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen. Dit jaar hebben de leerlingen
van cluster 7 en 8 de school gewaardeerd met een 8.1. Dit betekent dat zij de school als een
prettige leeromgeving ervaren.
Uitslag Centrale Eindtoets
De leerlingen van cluster 8 hebben prima gescoord. Zij mogen trots zijn op hun behaalde
resultaten. Wederom hebben onze leerlingen ruim boven het landelijk gemiddelde
gepresteerd.
Herinnering Studiedag 29 mei
Op 29 mei scholen de collega’s zich verder bij. De leerlingen zijn dan vrij.
Oproep pleinwacht
Voor de pleinwacht zijn we op zoek naar een ouder die ons kan ondersteunen op vrijdag van
12.00 tot 12.30 uur op het grote plein van de hoofdvestiging.

Herhaalde oproep tutor BOUW
We komen nog drie ouders tekort voor onze pilot BOUW. Wie van u wil zich nog inzetten als
tutor (begeleider)?
BOUW! is een uniek computergestuurd 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. 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.
Nieuwe verlichting
We zijn erg blij met de nieuwe verlichting. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over de
hoeveelheid licht in de klaslokalen en op de gang. Deze week worden de laatste kleine
werkzaamheden afgerond.
Rapportgesprekken groep 2
Dinsdag- en donderdagavond zijn er rapportgesprekken voor de ouders van de leerlingen uit
groep 2. Wij willen u vriendelijk verzoeken de ingang aan de voorzijde van de school te
gebruiken.
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Vakanties 2018-2019
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Rapportgesprekken groep 1-2
Inzameling Dara Europe
Schoolvoetbal jongens cluster 7-8
Schoolreis cluster 5-6
Huiswerkweek cluster 7-8
Schoolvoetbal meisjes cluster 7-8
Europese verkiezingen (Torenuil stemlocatie)
Robijn studiedag; alle kinderen vrij!

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.

