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Agenda april/mei 2016
27 april
28 april
29 april
2 t/m 13 mei
2 mei
6 mei
16 mei
24 mei
25 mei

koningsdag (vrije dag)
bezoek van Goghmuseum
Klassenfeest
meivakantie
Veldvoetbaltoernooi
hockeytoernooi
2de pinksterdag
Bezoek Naturalis
Bezoek zuivelboerderij

groep 1 t/m 8
groep 7 en 8
groep 8
groep 1 t/m 8
bovenbouw
bovenbouw
groep 1 t/m 8
groep 4
groep 7

De jarigen in de komende 2 weken:
26 april
29 april
30 april
09 mei
13 mei
19 mei
19 mei
19 mei
20 mei
22 mei

Bart Lange
Annemarie van Bladel
Manoa Lakbir
Dilan Schuiling
Lena Fee Slot
Dave van Duyvenbode
Pieter Hoek
Willem Hoek
Kiki Schaap
Nick van der Plas

Groep 4
Groep 5
Groep 2
Groep 3
Groep 1
Groep 8
Groep 7
Groep 8
Groep 2
Groep 8

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen
Er komen deze nieuwsbriefperiode (t/m 23 mei) 4 nieuwe leerlingen
voor het eerst naar school. Het zijn Tygo Cuvelier, jarig op 30 april,
Jette van Scheppingen (jarig op 1 mei), Meysem Lakbir (jarig op 15
mei) en Rhodé de Vreugd (jarig op 23 mei). Allemaal ook van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag. We hopen dat jullie een leerzame en vooral ook fijne
tijd hebben op de Farèlschool!

Ouderavond
De ouderavond, gepland op 26 mei, gaat niet door. Wel kan ik u in dit verband wijzen op
een “rond-de-tafel” bijeenkomst, georganiseerd door de Stichting PCOK. Het onderwerp
voor deze avond is: Hoe geven we inhoud aan het christelijk onderwijs in onze scholen.
In een volgende nieuwsbrief zullen we u hier verder over informeren.

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

Naschoolse Activiteit Alles in Beeld
Vanaf 19 mei start de naschoolse activiteit Alles in Beeld; een kennismaking met
fotografie en beeld, zonder dat er heftige apparatuur of zelfs een camera aan te pas
komt. Er zijn nog enkele plekken vrij. Opgeven kan t/m 6 mei. De workshops zijn op
donderdagmiddagen vanaf 19 mei.
Meer informatie: www.print-art-read.nl
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: info@print-art-read.nl
Geslaagde Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben we met de hele school genoten van de Koningsspelen. De
kleuters hebben spelletjes gedaan en de leerlingen van groep 3 t/m groep 8 deden een
speurtocht 2.0 door het dorp met een fantastische paperclip-challenge. We willen
iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan deze succesvolle dag!
Project Lentekriebels
Afgelopen maandag was er de presentatie van het project Lentekriebels van de
bovenbouw. Alle leerlingen mochten laten zien wat ze vier maandagen hebben gedaan.
Wat een creatieve kinderen hebben we op school! We willen u bedanken voor de
enorme belangstelling die u heeft getoond door gistermiddag te komen kijken.

Periode schoolfruit afgelopen
De afgelopen 20 weken hebben we mogen meedoen met het EU-schoolfruitprogramma.
Drie dagen per week konden we genieten van het gezonde fruit geleverd door HealthyQ. Vorige week hebben we de laatste levering gehad. Vanaf deze week moeten de
kinderen er weer aan denken om zelf iets mee te nemen voor de ochtendpauze. We
hopen natuurlijk dat u het gezonde tussendoortje wilt voortzetten.

Met vriendelijke groet,
Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.

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

