25-08-2015
Agenda augustus/september 2015:
28 augustus
8 september
9 september
10 september
18 september

Schoonmaakactie op het strand
Informatieavond
Bezoek Meyendel
Informatieavond
Schoolreis

Groep 8
Groep 1 t/m 4
Groep 8
Groep 5 t/m 8
Groep 1 t/m 8

Nieuwsbrief op dinsdag
In verband met veranderde werkdagen zal de Nieuwsbrief voortaan op dinsdag
verschijnen.
De jarigen in de komende 2 weken:
26 augustus

Amy Vooijs

31 augustus

Gijs van der Niet

1 september

Jimmy Verloop

6 september

Jet Potters

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Van harte welkom!
Dit schooljaar zijn vier leerlingen voor het eerst bij ons op school begonnen Het zijn
Dean Blommaert en Nova van der Plas in groep 3, Dominic Palmen in groep 1 en Jade
van der Plas in groep 2.
We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op de Farèlschool!
Kennismakingsgesprekken:
Deze zijn facultatief en vinden plaats op initiatief van de leerkrachten of de ouders. De
leerkracht zal hierover contact met u opnemen.
Schoonmaakactie strand:

Aankomende vrijdag mag groep 8 de kick-off van het Grondstofjutters-seizoen doen bij de
strandingang van Het Strand & Natuurcentrum Katwijk. Nadere informatie hierover wordt
door de leerkrachten van groep 8 verzorgd.
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Bezoekerspassen:
De school heeft niet de mogelijkheid parkeervergunningen voor haar leerkrachten aan te
schaffen. Daarom maken sommige leerkrachten gebruik van bezoekerspassen van
mensen die in de buurt van de school wonen. Met sommige buurtbewoners is een
structurele afspraak gemaakt. Dan komt bijvoorbeeld de pas dinsdagochtend naar
school en wordt hij donderdagmiddag weer thuis gebracht. Op dit moment zijn we op
zoek naar buurtbewoners die hun bezoekerspas voor maandag en dinsdag willen
uitlenen. Ook zijn we op zoek naar mensen die op verzoek hun pas een dagje willen
uitlenen. Wanneer u uw pas wilt uitlenen, graag en berichtje of belletje naar de school.
Op de fiets naar school?
Kinderen die binnen de ‘ring’: Voorstraat, Dwarsstraat, Parklaan en Zeereepstraat
wonen, komen lopend naar school. Kinderen die buiten deze ‘ring’ wonen, hebben ‘recht’
op een zogenaamde fietssticker en mogen op de fiets naar school komen. Deze stickers
zijn verkrijgbaar bij de directie en moeten op de fiets geplakt worden, zodat de
pleinwacht kan zien of een kind op de fiets naar school mag komen. De komende weken
zullen we daar weer streng op controleren. Elke regel kent zijn uitzonderingen:
Uitzondering 1: Wanneer een kind na schooltijd meteen naar een adres moet buiten de
‘ring’ mag het in overleg met de leerkracht op de fiets naar school komen.
Uitzondering 2: Op dinsdag mogen de kinderen van groep 7 en 8 op de fiets naar school
komen in verband met de gymlessen in de Boorsmazaal.
Koptelefoons:
Wanneer in de klas of in het computerlokaal achter de computer gewerkt wordt is een
koptelefoon nodig. Omdat we geen budget hebben om kapotte koptelefoons te kunnen
vervangen en in de hoop dat kinderen iets zuiniger met een eigen telefoon omgaan,
vragen we van elke leerling (1 t/m 8) een eigen koptelefoon, voorzien van naam, op
school te hebben. In de klas worden ze netjes opgeruimd en alleen door de leerling zelf
gebruikt.
Gymrooster:
Op dinsdagen wordt in de Boorsmazaal gegymd volgens onderstaand rooster:
08.45 – 09.40 uur
09.40 – 10.30 uur
10.30 – 11.25 uur
11.25 – 12.15 uur

groep 3 (de kinderen worden om 08.35 uur bij de gymzaal verwacht)
groep 5
groep 6
groep 7 (de kinderen gaan na het omkleden zelf naar huis/school)

13.30 – 14.25 uur groep 4 (de kinderen worden om 13.20 uur bij de gymzaal verwacht)
14.25 – 15.15 uur groep 8 (de kinderen gaan na het omkleden zelf naar huis)
Nieuwe conciërge
Voorlopig heeft de Farèlschool weer een nieuwe conciërge. We zijn heel blij met Kees
van der Plas. In principe neemt hij de telefoon op en beheert de ‘gevonden voorwerpen’
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en wordt een meester in het kopiëren van lesmaterialen. Daarnaast voert hij allerhande
klussen uit. We wensen hem een plezierige werktijd op de Farèlschool toe!
Gevonden voorwerpen:
Op de laatste schooldag zijn de kapstokken leeggehaald. Die actie leverde een aantal
jassen, rugzakken, luizenzakken en zo voort op. We spreiden de gevonden spullen deze
week in de hal uit. Graag afhalen, daarna gaan ze weg.
Tussen de middag:
Veel kinderen blijven over. Die kinderen vallen onder het toezicht van de TSO. Tussen
de middag is het hek dat toegang geeft tot het plein op slot. Wanneer de overdracht van
TSO naar pleinwacht heeft plaatsgevonden (om 13.15 uur) gaat dit hek weer open. Het
heeft dus geen zin om eerder naar school te komen.
Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

Op verzoek van de ouderraad het volgende bericht:

Schoolreis september 2015
Beste ouders en verzorgers van de kinderen die de bijdrage voor het schoolreisje van 18
september nog NIET betaald hebben, hieronder nogmaals alle informatie op een rijtje:

Groep 1 t/m 4:

Groep 5 en 6:

Groep 7 en 8:

Plaswijckpark in Rotterdam
Vertrek: 09.00 uur, aankomst op school ongeveer 17.00 uur
Kosten: €24,00 per leerling (inclusief lunch)
Drievliet in Den Haag
Vertrek: 09.15 uur, aankomst op school ongeveer 18.00 uur
Kosten: €24,50 per leerling (inclusief lunch)
Efteling in Kaatsheuvel
Vertrek: 08.00 uur, aankomst op school ongeveer 20.00 uur
Kosten: €33,00 per leerling (inclusief lunch)

De bijdrage voor het schoolreisje moet overgemaakt worden naar de rekening van de
Ouderraad: NL95 RABO 0391 8130 64 tnv Ouderraad Farelschool
onder vermelding van naam en groep van uw kind. Graag voor ieder kind een aparte
betaalopdracht ingeven (dit is eenvoudiger voor de administratie)
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We verzoeken u ervoor te zorgen de bijdrage vòòr 31 augustus aanstaande naar
genoemde rekening over te maken.
Alvast heel er bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
De Ouderraad van de Farèlschool

NB: mocht u niet zeker weten of u al betaald heeft, dan kunt u dit vrij eenvoudig
terugvinden met behulp van de zoekfunctie via internetbankieren. U vult hier het
volgende in:
1.

Het bedrag wat u betaald zou hebben (dat vindt u hierboven terug)

2.

De tegenrekening, zijnde NL95 RABO 0391 8130 64

3.

De periode waarin u betaald zou kunnen hebben, 01.06.2015 tm vandaag
Vervolgens krijgt u dan te zien wat u betaald heeft.
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