Jaargang 23 nr. 3, 1 oktober 2019
12 mei

Personeelsnieuws
Juf Kelly is moeder geworden van een gezonde dochter Rori.
Juf Iris Eradus moet wat extra rust nemen. Zij is vanaf deze week op dinsdag en donderdag
afwezig. Juf Patty zal al haar taken overnemen. Het zwangerschapsverlof van Juf Iris start op
maandag 14 oktober.
Kinderboekenweek 2 t/m 18 oktober
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek met het thema ‘reis mee’.
Reizen met allerlei voertuigen, maar ook reizen naar andere landen en reizen in je hoofd wat je
doet als je leest. Tot aan de herfstvakantie zijn er verschillende activiteiten rondom dit thema:
- Ludieke opening
- Socio-creamiddag op vrijdag 4 oktober.
- 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 9 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 The Read Shop IJsselstein
Sparen jullie mee? Koop van 2 t/m 18 oktober 2019 je favoriete kinderboeken bij The Read
Shop IJsselstein. Lever je kassabon in bij je juf of meester. De school mag voor 20% van het
totaalbedrag boeken uitzoeken. Helemaal voor niets!
Festival
Ook dit schooljaar zijn er weer drie festivaloptredens gepland. Cluster 7 zal tijdens het eerste
festival geen optreden verzorgen i.v.m. het instuderen en opvoeren van de kerstmusical.
Cluster 8 zal tijdens het laatste festival geen optreden verzorgen i.v.m. het instuderen en
opvoeren van de eindfilm. U kunt alvast de dagen van het tweede (donderdag 12 maart) en
derde festival (dinsdag 7 juli) noteren in uw agenda. De verdere indeling van deze dagen volgt
later. Op vrijdag 18 oktober worden tijdens het festival de winnaars bekend gemaakt van de
teken en voorleeswedstrijd.
Indeling 1e Festival vrijdag 18 oktober
8.45 – 9.30 uur
1-2A, 8A, 4A, 5B
10.00 – 10.45 uur
1-2B, 6B, 4B, 5A, 3A
13.15 – 14.00 uur
1-2C, 3B, 6A, 8B

Wijziging datum schoolfotograaf
Helaas heeft de schoolfotograaf onze afspraak van 13 mei en 14 mei 2020 verschoven.
De nieuwe datum is donderdag 28 mei, dan komt de fotograaf voor de groepsfoto’s op de
Hoofdvestiging en vrijdag 29 mei voor de groepsfoto’s op het WOC.
Wilt u deze data wijzigen op de kalender die u reeds ontvangen heeft.
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 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.
Algemene jaarvergadering MR
Donderdag 17 oktober is er een algemene jaarvergadering. Deze start om 19.30, vanaf 19.15
uur is er koffie. De stukken voor de vergadering staan op de website. Vragen dienen ingestuurd
te worden naar mr@detorenuil.nl voor maandag 14 oktober.
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Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
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

Huiswerkweek cluster 7-8
Start Kinderboekenweek
Socio-Creamiddag
Dierendag
Algemene jaarvergadering MR
1e Festival

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

