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Agenda januari/februari 2016
16 januari
27 januari
25 januari t/m 5 februari

Challengeday Pieter Groen
Naionaal Voorlees Ontbijt
Afname CITO toetsen

groep 7 en 8
Alle groepen
Alle groepen

De jarigen in de komende 2 weken:
Wanneer

Wie

06 januari
09 januari
09 januari
09 januari
13 januari
14 januari
16 januari

Wesley Schaddé van Dooren
Alexia Collon
Anouk van der Marel
Abel Rovers
Esmée de Jong
Luna van Leeuwen
Elisa Zuijderduijn

Gr.
4
3
5
7
6
1
4

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen

Op 15 december vorig jaar is Huub Vossen vier jaar geworden en Lola van den Oever werd
vier op 21 december. Allebei natuurlijk van harte gefelicteerd! Beiden zijn gisteren in groep 1
begonnen. Wij wensen hen een leerzame en vooral ook plezierige tijd toe op de Farèlschool.
En nou is het afgelopen!”
De gemeente Katwijk heeft een speciale actie: zij biedt ouders een cadeautje aan in de
vorm van vrijkaartjes voor de theatervoorstelling ‘En nou is het afgelopen’. De
voorstelling gaat over hoe een meer positieve houding van ouders kan helpen om te
zorgen dat het goed gaat met hun kinderen in de sport én daarbuiten. Meer informatie
treft u aan in de bijlage.
Avondvergadering
Op woensdag 13 januari is er voor de teamleden een avondvergadering. De avond wordt
verzorgd door ‘Verus’, de Veniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs.
Op deze avond gaat het met name over de identiteit en kijken we met elkaar naar de
profilering van de school. We hopen helder te krijgen welke uitstraling de school heeft,
wat de school belooft aan leerlingen en ouders, wat wil ze leerlingen meegeven en welk
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verschil maken die daardoor in de wereld van morgen? Ook de MR oudergeleding is
voor deze avond uitgenodigd.
We zullen u op de hoogte houden van de opbrengsten.
Nationaal Voorlees Ontbijt
Op woensdag 27 januari is het Nationaal Voorlees Ontbijt. Door de werkgroep ‘lezen’ zult
u hier nog nader over geïnformeerd worden.
Kerstdiner
Er nog wat borden en schalen, pannen etc. achtergebleven na de kerstavond. De spullen
staan op het kleine aanrechtje in de hal. Lukt het u uw spullen deze week op te halen?
Schoolfruit
De nieuwe periode van schoolfruit is weer ingegaan. Tot eind april zal er dus weer fruit
zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. De woensdag was al onze verplichte
‘gruitdag’. In principe hoeven de kinderen op die dagen dus geen hapje mee naar school
te nemen.
2016!
Het mag nog:
Wij wensen een ieder een heel gezond en gelukkig 2016 toe!

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

In de bijlagen treft u behalve de nieuwsbrief nog aan:
-

Informatie theatershow
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