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Agenda maart/april 2016
30 maart
april
5 april
5 april
6 april
11 april
19 t/m 21 april
20 april
22 april
25 april
27 april
28 april

techniekdag
verkeersmaand
bezoek boerderij ’t Geertje
tennis clinic
bezoek zorgboerderij Oliehoek
les in de klas van Museum Lakenhal
(Cito) eindtoets
bezoek museum van Volkendkunde
koningsspelen
Presentatie ‘lentekriebels’
koningsdag (vrije dag)
bezoek van Goghmuseum

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2
groep 6, 7 en 8
groep 6
groep 5
groep 8
groep 3
groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8

De jarigen in de komende 2 weken:
02 april
03 april
05 april
05 april
06 april
09 april
09 april
11 april
11 april

Jan Plug
Mike Visser
Annelot Nijgh
Rik van den Oever
Dirk-Jan de Grooot
Wim van der Boom
Niels van der Plas
Anouk Haasnoot
Ravi van Zelst

groep 7
groep 6
groep 8
groep 5
groep 5
groep 6
groep 7
groep 6
groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen
Op 31 maart wordt Damian Schouten vier jaar en op 10 april viert
Dyren Gravekamp zijn vierde verjaardag. Beiden van harte
gefeliciteerd en welkom op de Farèlschool. We hopen dat jullie een
leerzame en vooral ook fijne tijd op de Farèlschool zullen hebben.

Paasviering 17 maart 2016

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

We mogen terugkijken op een geweldig mooie paasviering, waarbij onze dank vooral
uitgaat naar Dirk van den Oever, voor de perfecte verzorging van de muzikale
begeleiding en naar Arjan Ouwehand voor de verzorging van het geluid en de beamer.
Daarnaast wil ik ook het schoolorkest even in het zonnetje zetten voor hun fantastische
optreden aan het begin van de viering. De foto’s die gemaakt zijn vindt u op de website
van de school: www.farelschoolkatwijk.nl
Inloopweek
In de week van 4 april (volgende week) staat de inloopweek gepland. Deze week hangt
op de deur van elk lokaal een rooster, waarop u kunt aangeven welke les u wilt
bezoeken..
Lentekriebels
Zoals u waarschijnlijk al weet zijn groep 5 t/m 8 vorige week begonnen met het project
‘Lentekriebels’. Ieder kind heeft een onderdeel gekozen wat hem/haar aanspreekt. Zo
was er de keuze uit knutselen, koken, stop-motion en drama. De eerste les was voor elk
onderdeel een groot succes. Er volgen nog twee lessen met als afsluiting een
presentatie na schooltijd. Deze vindt plaats op maandag 25 april om 16:00 – 16:45 uur.
U bent van harte uitgenodigd om alles te bewonderen.

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

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

