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Onderwijsstaking
Wij danken iedereen voor het begrip en de steun voor de acties van afgelopen januari.
Personeelsnieuws
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Bianca Blankenberg. Zij is ruim zeventien jaar
werkzaam geweest op de Torenuil. Wij zijn haar erg dankbaar voor al het schoonmaakwerk dat
zij voor ons heeft gedaan. De school zag er altijd netjes en verzorgd uit. Bianca was meer dan
alleen schoonmaakster. Zij was erg betrokken bij de school en bij het team en heeft tijdens de
afwezigheid van de administratrice en de conciërge een aantal van hun werkzaamheden op zich
genomen; zij was achterwacht tijdens avondactiviteiten, heeft ondersteund bij het schoolkamp
van cluster 8, hielp bij de pleinwacht en sprong altijd bij waar dat nodig was. Wij zullen Bianca
erg missen en wensen haar veel succes met haar nieuwe baan.
Rapportgesprekken
Afgelopen donderdag hebben alle leerlingen van cluster 3 t/m 8 hun rapport meegekregen,
de toetsen zijn allemaal ingevoerd. Het ouderportaal ParnasSys is weer open gezet.
A.s. dinsdag en donderdag zijn er rapportgesprekken voor cluster 3 t/m 7.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om tijdens de rapportgesprekken op de hoofdvesting gebruik
te maken van de voordeur. Kijkt u ook even naar de gevonden voorwerpen?
Inzameling oud papier
Morgen verzamelen we weer oud papier. De hele dag staat er een container achter het
schoolplein van de hoofdvestiging. De kinderen van het KlusPlein zorgen ervoor dat al het oud
papier van de school in de container terecht komt. Voor het papier dat we inzamelen krijgt de
school een klein bedrag uitbetaald. Het is niet veel geld maar alle beetjes helpen om weer wat
extra’s te kunnen doen voor onze leerlingen. De laatste tijd merken we dat er steeds minder
oud papier wordt ingeleverd. Mocht u oud papier hebben of u kent mensen in uw omgeving die
het willen inzamelen voor de Torenuil dan zou dit heel welkom zijn. U kunt de container zelf
openen en hij staat er tot de volgende ochtend. Dit jaar zijn er nog inzamelingen gepland op
19 februari, 25 maart, 6 mei, 10 juni, 15 en 16 juli.
School-app
Soms krijgen we van ouders het signaal dat ze te veel pushberichten krijgen bij een nieuw
bericht in de schoolapp. Dit kunt u echter zelf instellen in de schoolapp. Ga naar instellingen en
zorg ervoor dat het vinkje bij 'ontvang een pushbericht zodra er nieuwe informatie is' uitstaat.
Ook kunt u het vinkje uitzetten bij 'ontvang een e-mail zodra er nieuwe informatie is', dan
ontvangt u geen mailtjes meer. Sommige ouders willen alle informatie van de school weten,
anderen alleen als het de groep van hun kind betreft. Ook dit kunt u aangeven door alleen een
vinkje bij de groep van uw kind te zetten.

Schoolstudiedag
Op vrijdag 21 februari heeft het team een studiedag. Op deze dag gaan we met elkaar de
opbrengsten van de Cito-toetsen bekijken. We richten ons vooral op de resultaten op
schoolniveau. Hebben we onze doelen behaald of zijn er vakgebieden die extra aandacht nodig
hebben? Aan de hand van de uitkomsten bekijken we of er aanpassingen nodig zijn in ons
aanbod. Vervolgens gaan we op groepsniveau kijken hoe de groep gescoord heeft en waar
nodig kan ook daar het aanbod aangepast worden. Tenslotte gaan we brainstormen over het
nieuwe schoolplan voor de komende vier jaar.
Festival
Op 12 maart vindt het tweede festival plaats. Dit keer is er een festival per cluster.
Het festival voor cluster 1-2 zal op de hoofdvestiging plaatsvinden en het festival voor cluster
3 t/m 8 in de gymzaal van het WOC.
De indeling van het Festival is als volgt:
8.45 – 9.30 uur
Cluster 1-2 (1-2a, 1-2b, 1-2c)
10.15 – 11.00 uur
Cluster 5-6 (5a, 5b, 6a en 6b)
12.45 – 13.45 uur
Cluster 3-4 (3a, 3b, 4a en 4b)
12.00 – 12.45 uur
Cluster 7-8 (7a, 7b, 8a en 8b)
Crea-dag vrijdag 3 april
Het lijkt nog ver weg maar de commissies van de onder-, midden- en bovenbouw zijn alweer
druk bezig met de voorbereidingen voor de crea-dag op vrijdag 3 april.
De leerlingen mogen zelf een keuze maken uit de activiteiten die worden aangeboden.
Op deze dag kiezen voor werkjes die we normaal gesproken tijdens een gewone les beeldende
vorming niet kunnen aanbieden omdat de activiteit teveel tijd kost, de materialen te duur zijn
of omdat er extra handen nodig zijn bij de uitvoering. Voor de verschillende activiteiten zijn wij
ook op zoek naar de nodige hulpouders. Iedere activiteit is al voorbereid door de leerkracht en
de materialen zijn aanwezig. Het gaat vooral om ondersteuning tijdens de uitvoering.
Mocht u deze dag tijd hebben en lijkt het u leuk om te helpen dan kunt u zich alvast aanmelden
op info@detorenuil.nl. Wij kunnen voor deze dag heel wat extra handen gebruiken.
Medezeggenschapsraad (MR)
Op 21 januari heeft de MR vergaderd. De leden hebben de vastgestelde meerjarenbegroting
bekeken en het meerjarenbeleidplan van Stichting Robijn ontvangen. Daarnaast zijn de status
van het projectplan Engels, de ontvangen vrijwillige ouderbijdragen & donaties en de invulling
van de MR en GMR gedurende dit schooljaar besproken. Tot slot is er ook gesproken over
manieren waarop de ouderbetrokkenheid bij school vergroot zou kunnen worden zodat de
school meer hulp krijgt bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten.
Oproep: Pleinwacht
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee trouwe pleinwachtouders.
Mocht u tijd hebben om ons op maandag tijdens de pauze te ondersteunen dan kunt u zich
aanmelden op info@detorenuil.nl
o Pleinwacht op maandag van 11.30-12.00 uur hoofdvestiging cluster 3, 7 en 8

Open dag 18 maart
Van 16 tot en met 20 maart is het weer de week van het openbaar onderwijs. In deze week
laten alle openbare scholen in Nederland zien dat het openbaar onderwijs van en voor de hele
samenleving is. Vanuit die gedachte zijn alle kinderen en ouders welkom. Openbaar onderwijs
staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
Net als vorig jaar houden we in die week een open dag. Deze staat gepland op woensdag
18 maart; de exacte indeling van de dag wordt nog nader bepaald. U bent van harte welkom
om een les bij te wonen. En kent u mensen die op zoek zijn naar een leuke school voor hun
kind? Attendeer hen dan gerust op deze dag!
Ouderavond “investeren in leren”
Bent u ouder van een kind dat volgend schooljaar in het voortgezet onderwijs zit?
Zet dan alvast deze datum in uw agenda: donderdag 7 mei. Op deze avond wordt een
interessante lezing gegeven over hoe u als ouder uw brugpieper kunt ondersteunen.
De lezing wordt gegeven door Ankie Remijn (aanvang 19.30 uur, plaats wordt nog bekend
gemaakt). Voor meer informatie:
https://investereninleren.nl/lezing-puberbrein-huiswerk/lezing-effectief-en-efficient-huiswerkmaken-voor-ouders/
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van februari is: Heb je pesten in de gaten? Dan is het goed om er op school en
thuis over te praten! En de pestposter: Wat je pest, ben je zelf: pesten en gepest worden
Kalender februari-maart
18 en 20
februari
19
februari
21
februari
2 t/m 6
maart
9 t/m 13
maart
12
maart
12
maart
16
maart

Rapportgesprekken cluster 3 t/m 8
Inzameling oud papier
Studiedag Torenuil; alle leerlingen zijn vrij.
Hoofdluiscontrole
Huiswerkweek cluster 7-8
Meesters- en juffendag
2e Festival
Start project Lentekriebels

Vakanties 2019-2020
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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 en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
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.

