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Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met het thema ‘vriendschap’ en het motto
“Kom erbij!”
Tot aan de herfstvakantie zijn er verschillende activiteiten rondom dit thema:
- Feestelijke opening
- Socio-creamiddag
- Tekenwedstrijd voor de clusters 1-2-3
- Voorleeswedstrijd voor de clusters 4 t/m 8
- Boekenruilmarkt
Regels voor de boekenruilmarkt
- De kinderen mogen eigen boeken meenemen.
- Deze boeken mogen geruild worden op woensdag 10 oktober van 8.30 tot 8.45 uur.
- Er mogen geen boeken worden verkocht/gekocht.
- Let op: het boek moet in goede staat zijn en passen bij de leeftijd van het kind dat het ruilt.
Spaaractie Bruna
Sparen jullie mee? Koop van 3 t/m 14 oktober 2018 je favoriete kinderboeken bij Bruna. Lever
je kassabon in bij je juf of meester. De school mag voor 20% van het totaalbedrag boeken
uitzoeken bij Bruna. Helemaal voor niets! www.bruna.nl/schoolbieb
Festival
Ook dit schooljaar zijn er weer drie festivaloptredens gepland.
Een evaluatie met de leerlingen van de bovenbouw heeft ons doen besluiten enkele wijzigingen
aan te brengen in het programma. Een festival optreden zal niet meer automatisch gekoppeld
zijn aan het thema waar we op dat moment mee bezig zijn en de kinderen van cluster 5 t/m 8
mogen bij de leerkracht aangeven of ze mee willen doen met het optreden van de groep.
Om de festivaloptredens voor de oudste kinderen interessant te houden zijn we nog in overleg
over een andere indeling. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zullen wij u hierover
informeren. U kunt alvast de dagen van het tweede (22 maart) en derde festival (11 juli)
noteren in uw agenda. De verdere indeling van deze dagen volgt later.
1e Festival vrijdag 19 oktober
8.45 – 9.25 uur
1-2B, 8B, 4A, 6B
10.00 – 10.40 uur
1-2D, 7B, 4B, 5A
12.30 – 13.10 uur
1-2A, 3B, 7A, 6A
13.10 – 13.50 uur
1-2C, 3A, 8A, 5B

Medezeggenschapsraad (MR)
In de eerste vergadering van de MR na de zomervakantie zijn er weer veel punten besproken:
het onderwijskundig jaarplan, wijzigingen in de schoolgids, wijzigingen/mededelingen vanuit
het leerkrachtenteam en de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage kwamen aan bod.
Verder is gesproken over de jaarvergadering op 18 oktober. U bent allen van harte welkom om
19.30 uur op de hoofdvestiging. De agenda en bijbehorende stukken worden vooraf verstuurd,
maar zet de datum vast in uw agenda! De stukken voor de jaarvergadering worden
± 1 week voor de vergadering ook op de website geplaatst.
De notulen van de vergadering komen op de website te staan nadat ze zijn vastgesteld in de
volgende vergadering (datum wordt bekend na de jaarvergadering op 18 oktober).
Tot slot een oproep: Inkoper gezocht!
Voor het doen van inkopen (o.a. drinken en snacks) voor feestelijke activiteiten zijn we op zoek
naar een ouder (of een klein groepje ouders) die inkopen wil doen. In het kort:
- Je kunt zelf bepalen wanneer je boodschappen doet bij een groothandel met de pas van
school. Je hoeft zelf geen geld voor te schieten.
- Voor veel activiteiten is al een boodschappenlijst beschikbaar.
- Als meerdere ouders zich aanmelden kunnen de inkopen verdeeld worden over deze
personen.
Wie wil dit regelen? U kunt zich aanmelden bij de directie.
Oproep: Pleinwacht
Voor de pleinwacht op donderdag en vrijdag zijn we nog op zoek naar hulpouders voor het
grote plein van 11.30 tot 12.00 uur.
OK-gesprek
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen tijdens de informatieavond starten we in oktober weer
met het OK-gesprek (ouder/kind-gesprek).
Wij willen graag van u en uw kind weten hoe het gaat: heeft uw kind plezier op school, lukt het
met huiswerk, waar heeft uw kind belangstelling voor, wat zijn de leerdoelen? Daarnaast kan
de leerkracht zijn eerste indruk over uw kind geven.
Vandaag ontvangt u via de mail een link naar de agenda van de leerkracht waarin u een
afspraak voor het gesprek kunt plannen. Per leerling is er één tijd beschikbaar.
Informatieavond
De afgelopen weken waren er verschillende ouderinformatieavonden. We zijn blij dat alle
avonden goed werden bezocht. Op de website vindt u op de klassenpagina van uw kind de
PowerPoint presentatie van deze avond.
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Vakanties 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Start verkoop kinderpostzegels door cluster 7
Schoolstudiedag, alle kinderen vrij!
Huiswerkweek cluster 7-8
Opening Kinderboekenweek
Bijeenkomst VVE oudercomponent
Socio-creamiddag
Inzameling oud papier
Inzameling Dara Europe
Algemene jaarvergadering medezeggenschapsraad
1e Festival

Zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober
Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
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 28 september
Maandag 29 en dinsdag 30 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie)
Donderdag 6 december en vrijdag 7 december
Vrijdag 1 februari
Maandag 4 en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
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.

