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Start vanaf 8 juni
Vorige week zijn we weer gestart met het les geven aan hele groepen. Wat waren we blij om iedereen
weer te zien. Het was wel weer even wennen. Wennen aan volle klassen en toch weer een beetje
wennen aan elkaar. Eigenlijk net zoals na de zomervakantie. Alsof je samen een nieuwe start maakt.
Het werken in een kleine groep had ook zo zijn voordelen. Er was wat meer tijd en aandacht voor
iedereen persoonlijk. Nu moeten de leerkrachten hun aandacht weer verdelen over alle leerlingen van
de groep. In de loop van de week hebben we gemerkt dat de rust langzaam weer is teruggekeerd. Nog
vijf weken waarin we er samen een fijne tijd van gaan maken.
Robin Robijn
Op 8 juni hadden we Robin Robijn uitgenodigd om onze leerlingen welkom te heten. Dit zorgde voor een
leuke binnenkomst. Er werd ook een filmpje gemaakt waarop te zien is hoe enthousiast de leerlingen
reageerden. Omdat er ook groepen in beeld waren en het niet mogelijk was om alle ouders van alle
leerlingen die in beeld kwamen persoonlijk te bereiken hebben we helaas moeten besluiten het filmpje
niet online te plaatsen.
Toetsen
Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe onze leerlingen er voor staan wordt in de komende weken
nog een aantal Cito toetsen afgenomen. We zijn afgelopen week al gestart met spelling voor cluster 3
t/m 7. Deze week staat er een toets voor begrijpend lezen op het programma en in de week van 15 juni
zal er een toets voor rekenen worden afgenomen. In de week van 29 juni hebben we een inhaalweek
gepland voor leerlingen die in de afgelopen periode afwezig zijn geweest en hierdoor een toets hebben
gemist. Het ouderportaal is tijdens deze toetsperiode weer even gesloten.
Schoolbieb
Wij hebben besloten om de schoolbibliotheek voor de komende weken gesloten te houden. Als
alternatief hebben we een abonnement genomen op Boekies. Boekies heeft momenteel meer dan 850
digitale kinderboeken voor groep 1 t/m 8. Dit zijn lees- en informatieboeken. De boeken zijn verdeeld
over 9 categorieën. Leerlingen kunnen eenvoudig kiezen op categorie, boektype, leeftijd en/of AVIniveau. Zo vinden zij boeken die aansluiten bij hun interesse, leesniveau en onderwijsbehoefte.
Het programma heeft diverse leesondersteunende functies. De boeken zijn voorzien van een leeslinaal
en hebben verschillende lettertypes en lettergroottes.
Ook is er een voorleesfunctie met meelopende tekst (highlight).
De voorleessnelheid kan worden aangepast. Boekies is tot en met 1 september ook toegankelijk voor
leerlingen die vanuit huis willen lezen. Zo kan er na schooltijd en tijdens de schoolvakanties lekker
worden doorgelezen. Nadere informatie over het programma volgt binnenkort.
Speciale editie van de IJVO
Thuisblijvo wil u graag laten weten wat deze speciale editie van de IJVO inhoudt en hebben hiervoor een
video gemaakt. De vijf minuten durende video is hier te
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=e4xTqmhKXVs

Gezocht Torenuil schoolfiets
Al twintig jaar zijn wij in het bezit van een blauw/gele Torenuil fiets. Deze fiets is ooit geschonken door
de oudervereniging en wordt regelmatig gebruikt voor het heen en weer rijden van de hoofdvestiging
naar het WOC. Sinds vorige week is deze fiets spoorloos verdwenen. Heeft u de fiets ergens zien staan,
wilt u dit dan aan ons laten weten?
Medezeggenschapsraad (MR)
Op donderdag 4 juni heeft de MR van de Torenuil weer vergaderd. Uiteraard stond deze voor het
grootste gedeelte in het teken van de corona-maatregelen. Er is gesproken over de afgelopen weken
met onderwijs voor halve klassen en over de nieuwe periode waarin weer iedereen samen naar school
gaat. Verder heeft de MR het gehad over het niet doorgaan van het schoolzwemmen, de schoolreisjes
en natuurlijk ook over het alternatieve afscheid van groep 8. Ook op de agenda stonden de formatie, het
vakantierooster en de MR-verkiezingen die er weer aan zitten te komen.
Er komt dit jaar nog één MR-vergadering waarin het o.a. over de verkiezingen en de formatie zal gaan.
Oud papier
Misschien heeft u de oud papier container de afgelopen maanden gemist. I.v.m. corona mocht deze niet
worden geplaatst. Wij hebben deze week bericht ontvangen dat de container er op woensdag 15 juli
weer zal staan. Wij hopen natuurlijk dat u uw oud papier zoveel mogelijk voor onze school wilt bewaren.
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van juni en juli is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar!
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Vakanties 2019-2020
Zomervakantie

Schoolfotograaf (groepsfoto’s)
Centrale wenochtend; alle leerlingen zijn vanaf 11.30 uur vrij!
Rapport mee naar huis
Inzameling oud papier
Laatste schooldag
Schoolstudiedag; alle leerlingen zijn vrij!

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
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.

