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Agenda maart/april 2016
16 maart
17 maart
24 maart
25 t/m 28 maart
30 maart
april
19 t/m 21 april
22 april
27 april

looptocht Wandelen voor Water
paasviering in de kerk
continurooster (13.30 uur vrij)
paasvakantie
techniekdag
verkeersmaand
(Cito) eindtoets
koningsspelen
koningsdag (vrije dag)

groep 7 en 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

De jarigen in de komende 2 weken:
16 maart
17 maart
17 maart
23 maart
27 maart

Kaylee Ruwaard
Jack van Duyvenbode
Lynn Zuijderduijn
Kristian van Duijvenbode
Koen Lange

Groep 5
Groep 3
Groep 3
Groep 6
Groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerling

Vanaf 10 maart heeft groep 5 er een nieuwe leerling bij: Kolya
Polshchykov. Hij is vanuit Almere naar Katwijk verhuisd. We wensen
hem een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de Farèlschool.

Paasviering 17 maart 2016

Op donderdagavond, om 19.00 uur vieren wij het paasfeest
in de Oude Kerk. U heeft hiervoor een uitnodiging
gekregen. De kinderen komen deze avond naar school toe.
Zij worden om 18.30 uur op het voorplein verwacht. U, als
ouder, kunt vanaf die tijd plaats nemen in de kerk.
De viering zal om 19.00 uur beginnen met de binnenkomst
van alle kinderen. We hopen op een mooie viering met u allen.

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

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.
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. We
hebben nog steeds niet genoeg begeleiding. 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 over uitdagend kindgedrag
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