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Personeelsnieuws
Op vrijdag 8 november is Juf Iris iets eerder dan verwacht moeder geworden van een gezonde
zoon Daan. Zij maken het beiden goed.
Juf Lisette (groep 3a) is in verwachting. Als alles volgens plan verloopt gaat zij na de
voorjaarsvakantie met verlof. Juf Nienke zal haar vanaf dat moment vervangen.
Minder prettig nieuws is dat de man van juf Marijke de ziekte van Alzheimer heeft. Juf Marijke
zal daarom tijdelijk haar werkzaamheden op de woensdag neerleggen. Juf Jorine en juf Angèle
hebben aangegeven de woensdagen van Marijke over te willen nemen totdat juf Kelly van
zwangerschapsverlof terugkomt.
Nieuws uit de MR
12 november 2019 (voor Oehoe)
Afgelopen dinsdag heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Torenuil weer vergaderd.
Hierbij kwamen de volgende onderwerpen aan bod: uitgangspunten begroting 2020 - 2024,
zorgprotocol, schoolondersteuningsprofiel, projectplan Engels en het onderwijskundig jaarplan.
Bij de rondvraag werd de wereldrecordpoging capoeira, de ouderworkshop
(beroepenworkshop) en de algemene ouderbetrokkenheid besproken. Verder werd er
teruggekeken op de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd het jaarverslag van de
directie en van de MR besproken; ook werden de financiën en de begroting, incl. een verhoging
van de ouderbijdrage en van de bijdrage voor de schoolreisjes, goedgekeurd. Ook werd de
verhoging van de kosten van de zwemlessen besproken; besloten werd deze vooralsnog door te
laten gaan.
Vrijwillige ouderbijdrage
Ook dit jaar zal de oudervereniging om betaling van de vrijwillige ouderbijdrage vragen. Helaas
duurt het dit jaar duurt iets langer dan gebruikelijk voordat u de mail hierover ontvangt. We
willen graag een iDEAL link toevoegen zodat u makkelijker kunt betalen, maar hiervoor moet
het nodige geregeld worden. We zijn hier druk mee bezig en zullen het betaalverzoek zo snel
mogelijk versturen.
Herhaalde oproep hulpouders
Voor de pleinwacht kunnen we op vrijdag nog een hulpouder gebruiken.
o Tijdelijk een pleinwacht van 11.30-12.00 uur groep 1-2 (hoofdvestiging)
o Pleinwacht van 12.00-12.30 uur groep 4, 5 en 6 (WOC)
Sinterklaasviering
Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij ook dit jaar weer tijd heeft om donderdag 5 december
op onze school langs te komen.

Voor de Sintviering nog enkele belangrijke mededelingen:
➢ De leerlingen van cluster 4 beginnen op de hoofdvestiging. Aan het einde van de dag
kunnen ze op het WOC weer opgehaald worden.
➢ De leerlingen van cluster 3 en 4 nemen plaats in de zaal en mogen op hun jas gaan
zitten. De andere groepen verzamelen in het eigen lokaal. Wij hopen dat iedereen bij
het naar binnen gaan rekening wil houden met de extra drukte. Wees dus op tijd!
➢ De voordeur van de hoofdvestiging is afgesloten. Vriendelijk verzoek om de
achteringang (over het plein) te gebruiken.
➢ U bent van harte welkom om bij de ontvangst aanwezig te zijn. Het is echter niet de
bedoeling dat u daarna nogmaals met uw kind naar de groep loopt om afscheid te
nemen.
➢ Ouders worden verzocht aan de zijkant plaats te nemen; er is geen ruimte achterin de
speelzaal. Tijdens het optreden van Sint graag absolute stilte alstublieft!
➢ Het is prettig als alle leerlingen van cluster 1 t/m 4 een grote plastic tas meenemen om
de werkjes mee naar huis te nemen.
➢ Op deze dag worden er enkele versnaperingen verstrekt maar uw kind moet wel eten en
drinken meenemen voor de kleine en grote pauze.
➢ De leerlingen van cluster 5, 6, 7 en 8 mogen vanaf 8.15 uur hun surprise naar boven
brengen in de eigen groep. Daarna gaan zij tot 8.30 uur weer naar buiten. Er zullen
leerkrachten op het plein aanwezig zijn om de kinderen op te vangen.
➢ Het groepscadeau voor cluster 5 t/m 8 is een bioscoopbezoek op donderdag 5
december.
➢ Op vrijdag 6 december hebben alle leerlingen vrij.
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!

Springkasteel en voetbalspel zoeken parkeerplaats
Dankzij een leuk aanbod kunnen wij, samen met de andere openbare scholen, een springkussen
en opblaasbaar voetbalspel tot onze beschikking krijgen. Dat kan onze leerlingen een hoop
plezier opleveren en kost ons niets. We willen dan ook graag ‘ja’ tegen dit aanbod zeggen, maar
eerst moeten we nog iets regelen. Namelijk een parkeerplaats voor de aanhangwagen waarin
de materialen vervoerd en bewaard worden. De wagen is in totaal 3,66 meter lang, 1,77 meter
breed en 1,5 meter hoog. Hij hoeft niet per se overdekt te staan of achter een hek. Hij wordt
geleverd met een disselslot om diefstal te voorkomen.
Heeft u ergens een plekje waar wij de aanhanger mogen parkeren? Dan horen wij dat graag! U
zou de leerlingen en ons een groot plezier doen door het springkussen en het voetbalspel op
deze manier mede mogelijk te maken. Wilt u eerst meer informatie? Dat kan! Neem dan even
contact op met de directie.

Kalender
19
19 en 21
20
25 t/m 29
27
2
5
6

november
november
november
november
november
december
december
december

Vakanties 2019-2020
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Versieren Sint
Rapportgesprekken groep 1-2
Inzameling oud papier
Huiswerkweek cluster 7-8
Schoen zetten
Inpakavond
Bezoek Sinterklaas en aansluitend versiering opruimen
Schoolstudiedag; alle leerlingen zijn vrij!

Maandag 23 december 2019 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 en vrijdag 22 mei 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
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 gedaan worden, zullen de volgende dag afgeleverd worden.

