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Agenda november/december 2015:
11 november
23 november
26 november
30 november
04 december
04 december
17 december
18 december
21 t/m 1 januari

Nationaal Schoolontbijt
Rapport mee
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Sinterklaasfeest
Middag vrij
Kerstviering op school
Middag vrij
Kerstvakantie

Alle groepen
Groep 3 t/m 8
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen
Groep 1 t/m 4
Alle groepen
Alle groepen
Alle groepen

De jarigen in de komende 2 weken:
12 november
13 november
16 november
24 november
24 november

Lucas van Duijvenbode
Luuk Koelewijn
Willemyn van der Plas
Kees Guijt
Dylan Vooijs

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Klusmannen
Ons vorige koffiezetapparaat was aan vervanging toe. Het nieuwe apparaat had een
vaste wateraansluiting nodig en een eigen stopcontact. We hebben dit in eigen beheer
kunnen regelen: bedankt Arjan en Justin (de mannen van juf Andrea en juf Herma)
Ook de wanden van de lokalen van de groepen 2 en 3 zijn opnieuw geplamuurd en
geschilderd. Hiervoor gaat onze grote dank uit naar Jaap van der Plas, de vader van
Niels. De lokalen zien er weer fantastisch uit!
Schoolfruit
Het project ‘Gezond gedrag in de basisschool’ wordt vanuit de overheid en de Gemeente
erg gestimuleerd en gesubsidieerd. De Farèlschool heeft zich ook
dit jaar weer voor het project ingeschreven om zodoende het eten
van fruit te stimuleren.
Dit betekent dat we de komende periode schoolfruit hebben op
dinsdag, woensdag en donderdag. De woensdag is onze
verplichte gruitdag en dat blijft zo. De kinderen hoeven dus in
principe op dinsdag en donderdag geen hapje mee te nemen.

Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool

Aanvangsgroep
We zijn blij dat we per 1 maart een nieuwe kleutergroep kunnen opstarten: de
zogenaamde aanvangsgroep. De ouders van de betreffende leerlingen zijn
geïnformeerd. Wanneer u hierover vragen heeft kunt u altijd even langskomen.
Winsys
Inmiddels zijn we overgestapt op onze nieuwe digitale schoolomgeving Winsys. De
tablets zijn geïnstalleerd en worden op dit moment opgeladen, zodat we op zeer korte
termijn met de tablets in de groepen aan de slag kunnen.
Nationale Schoolontbijt
Morgenochtend (woensdag) is het Nationale Schoolontbijt. U bent hier al uitvoerig over
geïnformeerd. De kinderen mogen in pyama verkleed naar school komen. Ze moeten
zelf een bord, beker en bestek meenemen in een plastic tasje, zodat het daarin ook weer
mee naar huis terug kan.
Een fotograaf van de Katwijksche Post komt tijdens het ontbijt foto’s maken.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer er thuis nog broertjes of zusjes zijn die in de toekomst ook naar de Farèlschool
gaan, willen we u vragen deze broertjes of zusjes alvast aan te melden. Voor ons is dat
handig om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat we
de komende schooljaren kunnen verwachten. Aanmelden kan via de website
(www.farelschoolkatwijk.nl) of door een inschrijfformulier in te vullen. Deze formulieren
zijn bij de directie verkrijgbaar.
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

Gemaakte foto’s Farèlschool op: www.picasaweb.google.com/fotositefarelschool

