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Agenda maart 2016
1 maart
2 maart
7 maart
7 maart
10 maart
14 maart
14 maart
14 maart
16 maart
17 maart
24 maart
25 t/m 28 maart
30 maart

adviesgesprekken
adviesgesprekken
rapporten mee
kijkmiddag
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
rapporten mee
Flessen vullen met zeewater voor WvW
Looptocht Wandelen voor Water
paasviering in de kerk
continurooster (13.30 uur vrij)
paasvakantie
techniekdag

groep 8
groep 8
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 8
Groep 7 en 8
Groep 7 en 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:
04 maart

Julia van Rijn

Groep 2

11 maart

Levi Haasnoot

Groep 2

Allebei van harte gefeliciteerd!
Aanvangsgroep
Vandaag zou juf Anne van Egmond starten in de aanvangsgroep. Helaas kwam er een
spaak in het wiel: zij wacht al een tijdje op een oogoperatie en kreeg afgelopen vrijdag te
horen dat zijn vandaag geopereerd gaat worden. Naar verwachting is zij deze week
afwezig. We wensen haar veel sterkte toe!
Gelukkig hebben we juf Dita Beugelsdijk bereid gevonden haar te vervangen. Zij heeft
vorig jaar in de aanvangsgroep les gegeven en weet dus precies wat er moet gebeuren.
PS: Zojuist kregen we het bericht dat de operatie geslaagd was.
Juf Gerstine
Zoals u misschien weet is juf Gerstine zwanger. Zij is momenteel 31 weken zwanger.
Afgelopen zaterdag zijn haar vliezen gebroken en is ze meteen opgenomen in het
LUMC. De bevalling is nog niet op gang gekomen en het gaat goed met de baby. Juf
Gerstine moet voorlopig in het ziekenhuis blijven en moet blijven liggen. We hopen op en
bidden voor een goede afloop en wensen haar en haar man hierbij veel sterkte.
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Vlak voor de vakantie was de sollicitatieprocedure voor de vervanging tijdens haar
zwangerschapsverlof afgerond. Juf Henriëtte Christiaanse zal haar gaan vervangen. Juf
Henriëtte is een ervaren kleuterjuf en we zijn blij dat zij ons team met onmiddellijke
ingang tot de zomervakantie kan komen versterken. Ze heeft er erg veel zin in en we
wensen haar een plezierige werktijd toe!
Kijkmiddag 7 maart
Op 7 maart krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 hun rapport mee. Op deze dag
kunt u na schooltijd (15.30 – 16.00) ook het werk van uw kind(eren) inzien. Het werk ligt
klaar op hun tafel. Dit is niet het moment om met de leerkracht te spreken, daarvoor zijn
de 10-minuten gesprekken.
Wandelen voor water
Doel voor het komend jaar
Dit jaar gaat de opbrengst van Wandelen voor
Water naar Burundi, één van de armste landen ter
wereld. Een groot deel van de bevolking heeft er
geen toegang tot schoon drinkwater. ZOA wil
acht waterpunten aanleggen in 6 dorpen. Twee
van deze punten zullen op scholen worden
geïnstalleerd. Met het regenwater dat de scholen
op deze manier opvangen, kunnen ze onder
andere schoolmaaltijden koken. Als wij de
scholen voorzien van water, levert het
“Wereldvoedselprogramma” de komende drie jaar
rijst en bonen! Een fantastische samenwerking waardoor ouders hun kinderen sneller
naar school zullen sturen. We zorgen dus niet alleen voor water, maar ook voor
onderwijs en een volle maag voor 1260 kinderen. Ook willen we deze kinderen
voorlichting geven over hygiëne. Veel kinderen en hun ouders weten hier nauwelijks iets
over. Gevaarlijke ziektes en diarree kunnen zich daardoor makkelijk verspreiden.
Er zijn nog steeds hulpouders nodig. U kunt zich opgeven bij juf Elma.
Heelys
Op de Farèlschool is het de gewoonte in de gangen te lopen. De
laatste tijd worden wij geconfronteerd met leerlingen die met een flinke
vaart door de gangen skaten op hun heelys. Gangen nodigen daartoe
uit, dat begrijpen wij, maar het is niet zonder gevaar en om ongelukken
te voorkomen hebben wij het besluit genomen de heelys in de school
te verbieden. Dus met ingang van 2 maart geen heelys meer in de
school.
Inloopweek
In de week van 4 april is de inloopweek gepland. De week ervoor hangt op de deur van
het lokaal een rooster, waarop u kunt intekenen.
10-minutengesprekken
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Vandaag hebben alle leerlingen, behalve die van groep 8, een uitnodiging voor de 10minutengesprekken meegekregen. We willen graag per gezin eén antwoordstrook terug.
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.
Techniekdag
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!

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

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

Een artikel van de logopediste over het belang van voorlezen
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