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Agenda februari 2016
25 januari t/m 5 februari
4 februari
22 t/m 26 februari
29 februari

Afname CITO toetsen
Letterfeest
Voorjaarsvakantie
Studiedag

Alle groepen
Groep 3
Alle leerlingen vrij!
Alle leerlingen vrij!

De jarigen in de komende 2 weken:
04 februari
05 februari
05 februari
09 februari
10 februari
13 februari
14 februari

Léan van der Plas
Annabel van der Plas
Esmee van Slooten
Jaylen Hoogkamer
Niels Jonker
Jade van der Plas
Hendrik Messemaker

7
5
5
8
2
2
6

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen

Op 13 februari wordt Rayan el Madhoun 4 jaar en Estelle van Duijvenbode wordt op
15 februari 4 jaar. Vanaf dat moment worden zij ook leerling van onze school. We
wensen hen een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de Farèlschool.!
Het gaat goed met de school
Ondanks het feit dat landelijk gezien het basisonderwijs te maken heeft met een
terugloop van het aantal leerlingen kunnen we u melden dat het met de aanmeldingen
van nieuwe leerlingen op de Farèlschool weer goed gaat. De kleutergroepen stromen
weer lekker vol en dat beeld zet zich de komende jaren door. Daar zijn we erg blij mee!
Het betekent toch dat nieuwe ouders vertrouwen hebben in onze school.
Mochten er nog broertjes of zusjes van huidige leerlingen zijn, die nog niet zijn
opgegeven, dan is het belangrijk dat alsnog te doen. Ook wanneer u weet van kinderen
uit uw buurt die nog niet op een school zijn aangemeld .. ze zijn bij ons van harte
welkom. Ter geruststelling: we werken nog niet met wachtlijsten.

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

Oproep nieuwe penningmeester OR

In de bijlage treft u aan een oproep om te reageren op de vacature van penningmeester
van de ouderraad. Dit is een herhaalde oproep. De huidige penningmeester heeft nog
gedurende de rest van het schooljaar gelegenheid om een nieuwe kandidaat (indien
nodig) in te werken. Je wordt niet in het diepe gegooid.
Sollicitatieprocedure leerkracht aanvangsgroep
De sollicitatieprocedure voor de leerkracht voor de aanvangsgroep is afgrond. De ouders
van de aanvangsgroep leerlingen krijgen aanstaande vrijdag te horen wie de leerkracht
wordt.

Letterfeest
Donderdagmiddag vieren de kinderen van groep 3 een feestje. Samen met ouders,
verzorgers, opa’s en oma’s, oppassen etc, vieren zij het feit dat ze alle letters kennen.
De kinderen leveren eerst het bewijs en daarna krijgen alle geslaagden het
‘letterdiploma’. Tot slot wordt de kinderen een ‘high tea’ aangeboden.
Adviesgesprekken
Begin maart ( 1 en 2) zijn de adviesgesprekken met ouders en leerlingen van groep 8. In
deze gesprekken geven de leerkrachten op grond van alle toetsgegevens van de
afgelopen jaren en andere kindspecifieke factoren hun advies richting vervolgonderwijs.
De uitnodigingen volgen nog.

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

In de bijlagen treft u behalve de nieuwsbrief nog aan:


De vacature penningmeester OR – herhaalde oproep

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

