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Personeelsmededelingen
Juf Elly is klaar met haar behandeltraject. De eerste resultaten zijn positief. Elly is moe en heeft
nog last van haar slokdarm maar ze kan nu echt gaan herstellen. Af en toe komt ze al even een
kop koffie drinken.
Juf Kim is nog steeds afwezig vanwege een zware hersenschudding. Het herstel verloopt
moeizaam. De komende weken zal zij drie dagen van twee uur aanwezig zijn. Voorlopig kan ze
nog geen les geven maar zal ze wat administratief werk verrichten en enkele kinderen
begeleiden.
Huiswerkweek cluster 7 en 8
Volgende week is een huiswerkweek voor de leerlingen van cluster 7 en 8. In deze week
hebben de leerlingen iedere dag maak- en/of leerhuiswerk. Het huiswerk kunt u vinden op de
website.
Ouderportaal Parnassys
Na de voorjaarsvakantie wordt het ouderportaal weer open gezet.
Herhaalde oproep hulpouders schoolbibliotheek
Iedere woensdag kunnen kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de Torenuil een boek lenen in
de schoolbibliotheek. Hiervoor hebben wij extra hulpouders nodig die ons bibliotheek-team
komen versterken. Op beide vestigingen is een bibliotheek aanwezig; u kunt zelf aangeven of u
op één van de locaties of op allebei wilt worden ingeroosterd. Als genoeg bieb-ouders zich
aanmelden hoeft u maar één keer in de 4 tot 6 weken een dienst te draaien. Een dienst is
meestal van 8:30 tot 11:00-11:30 uur.
Voor meer informatie kunt u zich melden bij de administratie of bij Nicole Buijse, 06-42068834.
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van januari is: Bedenk bij alles wat je doet: voelt dat voor een ander goed?
En de pestposter: Een goed begin: opkomen voor anderen.
Inloopavond
Op donderdag 31 januari is er van 18.00 uur tot 19.15 uur weer een inloopavond. Op deze
avond kunt u samen met uw kind(eren) het gemaakte werk van de afgelopen periode bekijken.
De kinderen lichten hun werk zelf toe.
Voor nadere informatie kan een aanvullende afspraak gemaakt worden; u kunt ook wachten op
de resultaatbespreking naar aanleiding van de rapporten.
U kunt op deze avond ook even bij de gevonden voorwerpen kijken of er iets van uw kind bij is.

Agenda januari & Februari
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31
januari
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13
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februari
19
februari
19 en 21
februari
23 febr. t/m 3 maart
4 en 5
maart

Huiswerkweek cluster 7 en 8
MR-vergadering
Vergadering schoolkrantcommissie
Inloopavond (18.00 – 19.15 uur)
Schoolstudiedag alle kinderen vrij!
Adviesgesprekken cluster 8
Schoolfotograaf; broertjes en zusjes
Inzameling DARA Europe
Rapport mee naar huis
Inzameling Oud papier
rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie alle kinderen vrij!
Schoolstudiedagen alle kinderen vrij!

Vakanties 2018-2019
Krokusvakantie
Meivakantie
Hemelvaartweekend
Pinksterweekend
Zomervakantie

Zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart
Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei
Donderdag 30 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 1 februari
Maandag 4 maart en dinsdag 5 maart (aansluitend aan de krokusvakantie)
Woensdag 29 mei (voorafgaand aan het Hemelvaartweekend)
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.

