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Centrale wendag
Op vrijdag 3 juli gaan alle leerlingen van 8.30 tot 11.30 uur weer wennen in de nieuwe groep.
Alle kinderen zijn vanaf 11.30 uur vrij van school.
De leerlingen van cluster 8 zijn de hele dag vrij.
De leerlingen van groep 1-2 zijn al even gaan kijken bij het nieuwe lokaal.
Vrijdagochtend zullen wij alle leerlingen ontvangen en indien nodig begeleiden naar hun
nieuwe klas.
De leerlingen van cluster 3 (volgend schooljaar cluster 4) zitten volgend schooljaar in hetzelfde
lokaal op de bovenverdieping van de hoofdvestiging.
Groep 3a blijft in het huidige lokaal (wordt 4a). Groep 3b blijft in het huidige lokaal (wordt 4b).
De huidige leerlingen van groep 1-2 (wordt 3a) gaan naar het lokaal van groep 1-2b.
De huidige leerlingen van groep 1-2 (wordt 3b) gaan naar het lokaal van groep 1-2c.
De huidige leerlingen van groep 1-2 (volgend schooljaar 1-2a) gaan naar het lokaal van groep 12a. Leerlingen van groep 1-2 (volgend schooljaar 1-2b) gaan naar het huidige BSO-lokaal op de
benedenverdieping.
De leerlingen van cluster 6 (volgend schooljaar cluster 7) starten meteen op de hoofdvestiging
en gaan van hieruit ook naar huis. Alle leerlingen krijgen aan het eind van de ochtend een ijsje
aangeboden.
Laatste weken
Nog drie weken en dan sluiten we dit bijzondere jaar met z’n allen af. Helaas is het allemaal
anders gelopen dan vooraf gepland en konden we veel activiteiten niet door laten gaan.
Een reden voor de leerlingenraad om toch nog iets te organiseren voor alle leerlingen. Zij
noemen het de vijf dolle dagen. Vanaf woensdag 8 juli organiseren zij elke dag een leuke
activiteit.
Woensdag 8 juli: Pettendag. Alle leerlingen die het leuk vinden mogen deze dag een pet of een
hoedje dragen in de school.
Donderdag 9 juli: Spelletjesmiddag. Alle leerlingen mogen gezelschapsspelletjes meenemen
naar school. ’s Middags gaan we samen spelletjes spelen. We spelen met de hele school bingo.
Vrijdag 10 juli: Wieltjesdag. De leerlingen mogen met wieltjes op het plein.
Maandag 13 juli: Waterspeldag. Elk cluster heeft een vast moment waarop er waterspelletjes
worden gedaan. De leerlingen mogen ook een waterpistool mee naar school nemen.
Dinsdag 14 juli: Muziekdag. Vandaag mogen alle leerlingen muziek meenemen en doorgeven
aan de juf of meester. ’s Middags wordt er gezellig muziek gedraaid in alle groepen. In de pauze
kunnen er verzoeknummers worden aangevraagd.
Woensdag 15 juli: Poetsdag. ’s Middags gaan we met z’n allen lekker soppen en poetsen. De
kinderen mogen eventueel een emmertje en een doekje mee naar school nemen.
De schoonmaak controleert ’s avonds welk lokaal het mooist gepoetst is en reikt een prijs uit.

Ook voor de leerlingen van cluster 8 zijn het de laatste weken en wel de laatste drie weken van
de basisschool. Het afscheid zal anders zijn dan voorgaande jaren maar we hebben geprobeerd
een mooi programma in elkaar te zetten om hun schooltijd samen af te sluiten. Laten we hopen
op een prachtige week met veel zon en gezelligheid.
Donderdag 16 juli is de laatste schooldag voor de leerlingen van cluster 8.
Om 11.30 uur zwaaien wij hen op de hoofdvestiging met de hele school uit.
Evaluatie thuisonderwijs
De afgelopen periode hebben onze leerlingen voor een groot deel thuis gewerkt. Directie, team
en MR van de Torenuil willen graag weten hoe u de afgelopen tijd heeft ervaren en hoe u als
ouder terugkijkt op deze periode. We willen hiervan leren voor ons onderwijs in de toekomst,
óf voor als we onverhoopt toch door een ‘tweede golf’ Covid-19 zouden worden getroffen.
De uitkomsten zullen we gebruiken om ons te blijven ontwikkelen en om ons onderwijs naar
een volgende fase te brengen. We willen u vragen om de vragenlijst voor 12 juli in te vullen. Klik
hier voor de vragenlijst
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Op 24 juni heeft de MR voor de laatste keer dit schooljaar vergaderd. De eerste weken waarin
de kinderen weer hele dagen naar school gingen, zijn geëvalueerd. Het vakantierooster en de
formatie zijn vastgesteld en er is gesproken over de regeling rond schoolmelk. Vanaf het
komend schooljaar is het niet meer mogelijk om als ouder een abonnement te nemen op
schoolmelk. Het alternatief is besproken maar dit is niet wenselijk en haalbaar voor de school.
Verder is tussentijds de begroting besproken i.v.m. het niet doorgaan van verschillende
activiteiten en het gewenste budget voor een leuk en passend afscheid van groep 8.
Tenslotte zijn de MR-verkiezingen aan de orde geweest.
De datum van de algemene jaarvergadering is vastgesteld: zet 15 oktober vast in je agenda!
De MR is op zoek naar nieuwe leden!
Aan het begin van volgend schooljaar zullen er twee vacatures ontstaan in de
medezeggenschapsraad: beide vacatures voor een termijn van drie jaar. De dochter van Nicole
Buijse verlaat onze school. De zittingstermijn van Silvia Bos is verlopen. Zij stelt zich
herkiesbaar.
Dit betekent dat de MR op zoek is naar twee ouderleden. Bent u geïnteresseerd en wilt u
plaatsnemen in de MR? Meld u dan zo snel mogelijk aan via mr@detorenuil.nl.
Aanmelden kan tot donderdag 24 september. Mocht u meer informatie willen of heeft u
vragen? Kijk op de website onder ‘u als ouder / uw rol als ouder / MR’ of spreek één van de MRleden aan.
Laatste rapport
Op dinsdag 14 juli krijgen alle leerlingen van cluster 2 t/m 8 het rapport mee naar huis. Het
rapport zal er iets anders uit zien dan u van ons gewend bent. Normaal gesproken toetsen wij
de vooruitgang van de leerlingen regelmatig. Zo houden wij goed de vinger aan de pols en
kunnen we bijsturen waar dat nodig is. In de weken van thuisonderwijs was het afnemen van
toetsen vaak niet mogelijk. Daarom zijn er minder gegevens beschikbaar om het rapport op te
baseren. Het kan daardoor zijn dat niet overal een beoordeling staat.

Gevonden voorwerpen
In de laatste schoolweek worden alle gevonden voorwerpen weer uitgestald. De leerlingen
krijgen overdag de mogelijkheid om te snuffelen tussen de gevonden kledingstukken.
Wilt u ook even kijken bij de gevonden voorwerpen? In de bijlage ziet u alle kledingstukken die
gevonden zijn in de afgelopen periode. Mocht er iets bij zijn wat u herkent, geef dit dan even
door aan de leerkracht zodat het meegegeven kan worden naar huis. Dit is mogelijk tot en met
donderdag 16 juli. Op vrijdag 17 juli gaat alles wat overblijft naar de kledinginzameling.
Vakantiedagen schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma 19 okt t/m vrij 23 okt 2020
ma 21 dec t/m vrij 1 jan 2021
ma 22 febr t/m vrij 26 febr 2021
vrij 2 april t/m ma 5 april 2021
ma 26 april t/m vrij 7 mei 2021
do 13 mei t/m vrij 14 mei 2021
ma 24 mei 2021
ma 19 juli t/m vrij 28 aug 2021

Studiedagen – Vrije dagen schooljaar 2020-2021
Maandag 26 oktober 2020
Donderdag 19 november 2020
Vrijdag 19 februari 2021
Maandag 22 maart 2021
Dinsdag 6 april 2021
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
Inzameling oud papier
A.s. dinsdag 14 en woensdag 15 juli wordt er nog oud papier ingezameld. De container staat
aan de Tiranastraat.
Torenuil fiets nog steeds niet terecht
Sinds twee weken is de blauw/gele Torenuil fiets spoorloos verdwenen en deze is nog steeds
niet terecht. Heeft u de fiets ergens zien staan, wilt u dit dan aan ons laten weten?
Omgangsprotocol en maandslogans
De maandslogan van juli is: In woord en gebaar tonen wij respect voor elkaar!
Kalender
3
13
14
14 en 15
16
17
20 juli t/m 28

juli
juli
juli
juli
juli
juli
aug

Centrale wenochtend; alle leerlingen zijn vanaf 11.30 uur vrij!
Afscheidsavond cluster 8
Rapport mee naar huis
Inzameling oud papier
Laatste schooldag
Schoolstudiedag; alle leerlingen zijn vrij!
Zomervakantie

Speciale editie van de IJVO
Thuisblijvo wil u graag laten weten wat deze speciale editie van de IJVO inhoudt en heeft
hiervoor een video gemaakt. De vijf minuten durende video is hier te
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=e4xTqmhKXVs
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.

