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Agenda februari/maart 2016
22 t/m 26 februari
29 februari
1 maart
2 maart
7 maart
10 maart
14 maart
14 maart
17 maart
24 maart
25 t/m 28 maart
30 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag
Adviesgesprekken
Adviesgesprekken
Rapporten mee
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
Rapporten mee
Paasviering in de kerk
Continurooster (13.30 uur vrij)
Paasvakantie
Techniekdag

Alle leerlingen vrij!
Alle leerlingen vrij!
Groep 8
Groep 8
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

De jarigen in de komende 2 weken:
19 februari

Robin Maat

groep 8

25 februari

Emily van der Boon

groep 3

25 februari

Remco Zuijderduijn

groep 6

28 februari

Nick Barnhoorn

groep 3

28 februari

Nick de Winter

groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen

Op 22 februari wordt Marilyn Hoek 4 jaar en op 23 februari viert Seth van der Bent zijn
vierde verjaardag. Vanaf dat moment worden zij ook leerling van onze school. We
wensen hen een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de Farèlschool.!
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Leerkracht aanvangsgroep
We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we een goede leerkracht hebben gevonden
voor onze nieuwe kleutergroep: Juf Anne van Egmond. Juf Anne is een bekende van de
school en past goed in het team. Zij heeft vorig jaar haar LIO-stage bij ons afgerond en
heeft ervaring in het werken met kleuters. Zij zal nauw gaan samenwerken met de
andere leerkrachten van de kleuterbouw. Wij wensen haar een plezierige werktijd toe op
de Farèlschool.
Adviesgesprekken
Op 1 en 2 maart 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. In verband
met de administratieve last van zo’n advies (en dat keer 29) krijgen de leerlingen van
groep 8 hun rapport een week later mee, namelijk de 14 de maart.

Zending

Come4Sports
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u informatie aan over het programma van de
voorjaarsvakantie.
Aquamar
Vanaf 22 februari viert zwembad Aquamar de voorjaarsvakantie met verschillende leuke
activiteiten. In de bijlagen treft u daarover meer informatie.
Cursus Positief Opvoeden
Opvoeden valt soms zwaar en kan het zijn dat opvoeders behoefte hebben aan meer
begeleiding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert daartoe in
samenwerking met GGZ Rivierduinen de cursus ‘positief opvoeden’. In de bijlage treft u
meer informatie aan.
Creatieve ochtend
Op woensdag 30 maart is er weer een techniekochtend op de Farèlschool. Alle groepen
gaan zich bezighouden met techniek. U bent daar inmiddels over geïnformeerd. We
melden het nog eens in deze nieuwsbrief omdat zo’n ochtend alleen met uw hulp tot een
succes gemaakt kan worden. Dus wanneer u (of iemand uit uw familie of kennissenkring)
kan begeleiden: geef het aan ons door!
Zendingsgeld
Als school zijn wij betrokken bij de sponsoring van twee kinderen via de Stichting Woord
en Daad. Deze week zijn in alle klassen tekeningen en brieven voor de kinderen
gemaakt. Deze zullen naar de Stichting worden opgestuurd en via hen bij de kinderen
terechtkomen. In dit verband wil ik het meenemen van zendingsgeld door de leerlingen
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op maandagochtend nog even onder uw aandacht brengen. Er hoeven geen grote
bedragen meegebracht te worden, maar wanneer veel kinderen een klein bedragje
meenemen, kunnen we die sponsoring blijven voortzetten.
Studiedag
Op de studiedag van 29 februari aanstaande bespreken en analyseren we ’s ochtends
de opbrengsten/resultaten op schoolniveau: hoe ontwikkelen de groepen zich, kunnen
we zo doorgaan of moet er ergens nog wat bijgestuurd worden. Ook komt het
klassendoorbrekend werken aan de orde. Wat zijn daarmee tot nu toe de ervaringen:
ook hier is de vraag weer: Gaan we zo door of moet hier en daar wat bijgestuurd
worden? Het laatste gedeelte van de ochtend bespreekt de werkgroep ICT de ervaringen
met ons nieuwe systeem (Winsys).
De middag heeft een praktische invulling: daar houden we ons bezig met de invulling
van de website, gaan we lessen met de tablets voorbereiden, etc.
We houden u op de hoogte.
Mamacafé
Op 2 maart aanstaande van 10.00-12.00 uur vindt de opening plaatsvan het Mamacafé
Katwijk. Het Mamacafé is de plek waar moeders met hun kinderen elkaar kunnen
ontmoeten, ervaringen kunnen delen en inspiratie op kunnen doen in de opvoeding van
hun kinderen en het ouderschap. In de bijlage treft u meer informatie aan.
Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

In de bijlagen treft u behalve de nieuwsbrief nog aan:





Artikel cursus ‘positief opvoeden’
Activiteitenprogramma Aquamar
Sportactiviteiten van Come4Sport
Informatie over het ‘mamacafé’
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