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Nieuwjaarswens
In deze eerste Oehoe van het nieuwe jaar wensen alle leerkrachten van de Torenuil u een
gelukkig en gezond 2020!
Tweedaagse staking 30 en 31 januari
U heeft het misschien al uit de media vernomen. De vakbonden hebben opnieuw een landelijke
onderwijsstaking aangekondigd, ditmaal zelfs een staking van twee dagen, op 30 en 31 januari 2020.
Zij roepen leerkrachten, ondersteuners en schoolleiders op om die dagen het werk neer te leggen.
Ook de leerkrachten van onze school hebben in meerderheid aangegeven gehoor zullen geven aan de
stakingsoproep en het werk neer te zullen leggen. Zoals het er nu uitziet is de kans dan ook zeer
aanzienlijk dat er op 30 en 31 januari op school geen les zal worden gegeven. Behoudens
tegenbericht vragen wij u daarvan uit te gaan en de nodige opvang voor uw kinderen te regelen.
Waarom opnieuw staken?
De acties van de afgelopen tijd lijken al het een en ander opgeleverd te hebben. Waarom wordt
er dan opnieuw een staking georganiseerd? Voorzitter Eugenie Stolk van de AOb (Algemene
Onderwijs Bond) is daar duidelijk over: “Het kabinet heeft na alle acties nog steeds niet gezorgd
voor structureel extra geld. Er is een enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje moet
worden opgevangen. Waardoor de werkdruk voor de zittende leraren en ondersteuners enorm
stijgt.”
Het gaat niet alleen maar om meer geld maar ook om het tegengaan van de werkdruk. Het vak
van leerkracht moet weer aantrekkelijk worden. In 2020 hebben al 55 duizend leerlingen in het
basisonderwijs geen leerkracht voor de klas. Als we niets doen, zijn dat er 240 duizend in 2028.
Dat kunnen we met zijn allen niet laten gebeuren.
Wij vertrouwen op uw steun en begrip
Goed onderwijs gaat iedereen aan. Om de kinderen van nu een goede toekomst te kunnen
geven, hebben zij de kennis en vaardigheden uit het basisonderwijs hard nodig. Met het tekort
aan leerkrachten waar we nu op af stevenen, wordt het onmogelijk om alle kinderen een
optimale basis mee te geven. Een hele generatie krijgt daardoor niet de kansen die ze verdient.
Dat kunnen we als Nederland niet laten gebeuren. Helaas betekent de oproep tot deze
tweedaagse staking dat u (waarschijnlijk) opnieuw opvang voor uw kind(eren) moet regelen.
Wij vertrouwen op uw steun en begrip.
Spaaractie de Plus
Onze school spaart mee met de muntenactie van de Plus. Mocht u ons willen helpen dan kunt u
uw muntjes doneren in de Torenuil muntenkoker van de Plus. De actie duurt tot en met 29
februari.
De leerlingenraad zal meedenken over een goede besteding van het bij elkaar gespaarde
bedrag. Hoe meer munten, hoe meer euro’s. Spaart u ook mee?

Nieuwe vloer hoofdvestiging
In de kerstvakantie is de vloer van de hoofdvestiging vervangen voor een nieuwe Flotex vloer.
Er zijn nog een paar kleine onvolkomenheden maar die worden snel gecorrigeerd. In de
zomervakantie worden ook alle vloeren in de klaslokalen vervangen.
De Trap van het WOC zal binnenkort ook een metamorfose ondergaan. Ook hier zullen we het
zichtbaar leren op een mooie manier vorm gaan geven.
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.
Ouderportaal:
Vanaf het begin van het schooljaar heeft u vanaf groep 3 de mogelijkheid om via het Ouderportaal
alle toetsgegevens van uw kind in te zien. Op deze manier kunt u de ontwikkeling van uw kind op
school volgen.
Alle leerkrachten zijn op dit moment bezig met het invullen van het rapport van uw kind. Hiervoor
worden ook nog enkele CITO-toetsen afgenomen.
Het rapport werkt op sommige onderdelen met een andere normering dan de toetsen.
Dat kan tot andersoortige beoordelingen in het Ouderportaal leiden (uw kind krijgt dan
bijvoorbeeld voor gedrag een zes, waar dit op het rapport zichtbaar zal zijn als het bekende groene
hokje). Om onduidelijkheid te voorkomen zetten wij vanaf vandaag het Ouderportaal even dicht.
Na de rapportperiode gaat het Ouderportaal weer open en kunt u uw kind weer gewoon volgen.
Kalender januari- februari
13 t/m 17
januari
15
januari
16
januari
21
januari
4 en 5
februari
12
februari
13
februari
18 en 20
februari
19
februari
21
februari

Huiswerkweek cluster 7-8
Inzameling oud papier
Inloopavond
MR vergadering
Adviesgesprekken cluster 8
Schoolfotograaf broer & zus
Rapport mee cluster 3 t/m 8
Rapportgesprekken cluster 3 t/m 8
Inzameling oud papier
Studiedag Torenuil; alle leerlingen zijn vrij.

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.

