Jaargang 22 nr. 19, 15 juli 2019
12 mei

Gevonden voorwerpen
Deze week worden alle gevonden voorwerpen weer uitgestald. De leerlingen krijgen overdag
de mogelijkheid om te snuffelen tussen de gevonden kledingstukken. Wilt u ook komen kijken
bij de gevonden voorwerpen? Dit is mogelijk tot en met a.s. donderdag.
Vrijdag 19 juli gaat alles naar de kledinginzameling.
Inzameling oud papier
A.s. dinsdag en woensdag wordt er nog oud papier ingezameld. De container staat aan de
Tiranastraat.
Laatste rapport
A.s. dinsdag krijgen alle leerlingen van cluster 3 t/m 8 het laatste rapport mee naar huis. Bij het
vak rekenen ziet u deze keer slechts twee onderdelen staan, namelijk automatiseren en
rekenen totaal. Dit komt omdat er een overstap is gemaakt naar het werken met leerdoelen
vanuit de leerlijn rekenen en hier nog te kort mee is gewerkt om alle verschillende onderdelen
te kunnen uitsplitsen. Bij het volgende rapport kunnen wij hierover weer uitgebreider
informeren.
Afscheid juf Monique Vrooman
Op woensdag 17 juli besteden we hier op school extra aandacht aan. Mocht u zelf afscheid van
haar willen nemen dan kunt u woensdag vanaf 13.30 uur in de teamkamer van de
hoofdvestiging bij haar binnen lopen.
Uitzwaaien leerlingen cluster 8
Op donderdag 18 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen van cluster 8.
Om 13.30 uur zwaaien wij hen op de hoofdvestiging met de hele school uit.
Dankwoord
Het eind van het schooljaar is een goed moment om u allen te bedanken voor de hulp die u aan
de school, de kinderen en de leerkrachten heeft geboden. Er zijn veel ouders die door het jaar
heen hebben geholpen met lezen, autorijden, knutselen, versieren, klussen, hoofdluiscontrole,
bieb, pleinwacht, MR, wassen, schoonmaken enz. Wij vinden dat zeker een bedankje waard!
Dank voor uw inzet voor onze school: structureel of eenmalig, klein- of grootschalig, zichtbaar
en minder zichtbaar.
Zomervakantie
Het is bijna vakantie en dat betekent dat iedereen over een paar dagen kan genieten van gezin,
familie en vrienden. Wij wensen iedereen een heel fijne, zonnige, gezellige zomervakantie toe
en zien jullie graag weer terug op maandag 2 september.

VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb.
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 meedingen naar 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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Afscheid luster 8 in het Fulcotheater
Inzameling oud papier
Rapport mee naar huis cluster 3 t/m 8
Inzameling oud papier
Afscheid Monique Vrooman
Laatste lesdag schooljaar 2018-2019
Om 13.30 uur uitzwaaien groep 8 leerlingen
Studiedag, alle kinderen vrij
Zomervakantie

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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

Studiedagen 2019-2020
Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 2 juni 2020
Vrijdag 17 juli 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.

