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12 mei

Kerstdiner
Voor het buffet hebben alle leerlingen het volgende nodig:
(Onbreekbare spullen hebben onze voorkeur)
•
bord
•
bestek (mes, lepel, vork)
•
schaaltje/soepkom
•
beker
•
plastic tas met naam erop
•
glazen potje (waxinelichtje krijgen de kinderen) alleen voor gr. 5 t/m 8
Wilt u dit bovenstaande vanaf dinsdag 17 december tot uiterlijk donderdag 19 december mee
naar school geven.
De kinderen zijn op donderdagmiddag 19 december vrij! (vanaf 12.00 uur)
Donderdagavond 19 december
Omdat het voorkomt dat ouders hun kinderen naar beide vestigingen moeten brengen zijn er
verschillende start- en eindtijden voor de vestigingen. Deze zijn als volgt:
Op het WOC gaat om 16.45 uur de deur open en het kerstdiner is om 18.20 uur afgelopen.
Op de Hoofdvestiging gaat de deur open om 16.55 uur en is het kerstdiner om 18.30 uur
afgelopen.
Kerstborrel
Op de hoofdvestiging is er donderdag vanaf 17.50 uur een Kerstborrel voor de ouders. U bent
van harte welkom.
Na afloop van het kerstbuffet gaan we ervan uit dat de leerlingen van groep 1 tot en met 4 in
het lokaal worden opgehaald.
Opruimen van de kerstspullen
Vrijdag 20 december vanaf 12.00 uur zal de kerstdecoratie in de school weer opgeruimd
worden. Dit geldt voor het hoofdgebouw. Voor het WOC start het opruimen al om 8.30 uur.
Het zou fijn zijn als u ons daarbij zou willen helpen.
Wilt u op vrijdag 20 december uw kind een plastic tas meegeven om
spullen mee naar huis te nemen?
Op vrijdag 20 december kunt u vanaf 8.30 uur bij de administratie op de
hoofdvestiging de kosten van uw gerecht declareren (tot een maximum
van € 4,00 met bonnetje).

Kerstvakantie
Op vrijdag 20 december krijgen alle kinderen om 14.00 uur kerstvakantie. Op maandag
6 januari verwachten we alle kinderen weer op school. Wij wensen iedereen hele fijne
feestdagen toe!
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van december is: Praten op de juiste toon vinden wij hier heel gewoon! En de
pestposter: Vrolijk Kerstfeest: Iedereen hoort erbij!
Kalender
19
december
20
december
20
december
23 december t/m 3 januari

Kerstdiner, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
Kerstmusical door cluster 7
Opruimen kerstversiering
Kerstvakantie

Vakanties 2019-2020
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

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 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.

