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Personeelsmededelingen
Juf Iris verwacht in november een baby.
Deze week gaat cluster 8 op schoolkamp naar kampeerboerderij de Kievit in Esbeek.
Meester Rahmi zal de kampgroep versterken. Zijn groep wordt overgenomen door juf Monique
Lawa. Ine Vermeer, Gerry Weijenberg en Elly Wargerink gaan ook mee op schoolkamp.
Voor bijzonderheden kunt u terecht bij de intern begeleider Joyce Mackaaij of bij één van de
bouwcoördinatoren (juf Kelly 1-2, juf Iris 3-4, juf Sylvia 5 t/m 8).
Studiereis levert zinvolle kennis op
Het is u mogelijk ontgaan, of misschien juist wel opgevallen dat directeur Ine Vermeer eind mei
enkele dagen niet op school was. Alle directeuren van de Robijnscholen waren namelijk op
studiereis in Mallorca. Niet om van de zon of om van de prachtige omgeving te genieten, maar
met een aantal duidelijke leerdoelen op zak.
Mallorca is een bijzonder eiland. Internationalisering en Engels onderwijs is voor de toekomst
van de kinderen daar heel belangrijk. Als ze later een bestaan willen opbouwen op het eiland,
dan kan dat vrijwel uitsluitend in het toerisme. Daarom maken Engels en internationale
gerichtheid een belangrijk deel uit van het onderwijs.
Laat daar nu onze aandacht bij Robijn ook op gericht zijn. Toen ook nog bleek dat er een school
op Mallorca is die ervaring heeft met ‘Leren Zichtbaar Maken’, was de keuze snel gemaakt.
Robijn wil namelijk op alle scholen de komende jaren Engels aanbieden in de groepen 1 t/m 8,
internationalisering een plek geven en verdere stappen zetten met ‘Leren Zichtbaar Maken’.
Enthousiast en beladen met nieuwe ervaringen en ideeën keerden de directeuren terug van de
reis. Bent u benieuwd naar het verslag van de reis? U kunt het vinden op www.stichtingrobijn.nl
onder het kopje ‘Actueel.’
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van juni is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar!
En de pestposter: vrienden (maken) en uitlachen.
Ouderportaal ParnasSys
Alle leerkrachten gaan binnenkort weer starten met het invullen van het rapport van uw kind.
Hiervoor worden ook nog enkele CITO-toetsen afgenomen.
Het rapport werkt op sommige onderdelen met een andere normering dan de toetsen.
Om onnodige onrust daarover te voorkomen zetten wij vanaf 19 juni het Ouderportaal even
dicht. Na de rapportperiode gaat het Ouderportaal weer open en kunt u uw kind weer gewoon
blijven volgen.

VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een
terugval van het AVI-niveau voorkomen. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig.
Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Daarnaast kunnen onze leerlingen kans maken op een iPad Mini. Gedurende de zomer kunnen
ze doorgeven wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden zijn te vinden op www.vakantiebieb.nl/jeugd
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Vakanties 2018-2019
Zomervakantie

Schoolkamp cluster 8
Inzameling Dara Europe
Schoolvoetbal jongens cluster 5-6
Schoolvoetbal jongens & meisjes cluster 4
Avond4daagse
Schoolreis cluster 7
GMR-vergadering
Sportdag cluster 5-8
MR vergadering
VVE ouderbijeenkomst

Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september

Studiedagen 2018-2019
Vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vanaf 11.30 uur vrij (’s ochtends wennen de kinderen in de
nieuwe groep)
Vrijdag 19 juli (voorafgaand aan de zomervakantie)
Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Studiedagen 2019-2020
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 2020

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2020
Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020
Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020
Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

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.

