23-08-2016
Agenda augustus/september 2015:
25 augustus
7 september
9 september
16 september
23 september
28 september

Show mad science
Informatieavond
Zeelessen
Opening Bieb Op School
Schoolreis
Spelletjesavond

Groep 1 t/m 8
Groep 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8

De jarigen in de komende 2 weken:
23 augustus Gijs Lange

Groep 7

26 augustus Amy Vooijs

Groep 5

27 augustus Jessie van den Oever Groep 2
31 augustus Gijs van der Niet

Groep 6

1 september Jimmy Verloop

Groep 3

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Dit schooljaar zijn 7 leerlingen voor het eerst bij ons op school begonnen. 2 Leerlingen
omdat zij in de vakantie 4 jaar geworden zijn of bijna jarig zijn. Dat zijn Joah Verdoes en
Maurits Bellwinkel. De 5 andere leerlingen komen van andere scholen en zijn in de
buurt van de Farèlschool komen wonen of hebben voor de Farèlschool gekozen. Dat
zijn: Noor van der Best (groep 1), Donna-Jane van Egmond (groep 4), Max Kinsberg
(groep 3), Arco Lugthart (groep 8) en Norah Nijenhuis (groep 4).

We wensen hen een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de
Farèlschool!
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Kalender
Het is gelukt deze week al de kalender af te drukken. Vanmiddag is hij meegegeven aan
de oudste leerling van uw gezin.

Mad Science komt op school!
Het is zover! Op 25 augustus komt een van de Mad Science
professoren een spetterende Science show op Farèlschool geven.
Daarna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
Zij worden vanaf 6-9-2016 iedere dinsdag
zes weken lang
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de
professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte wetenschapper!
Zo leer je dit jaar van alles over de atmosfeer en ons zonnestelsel en
ga je op zoek naar het ultieme slijmrecept!
Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de kinderen
meegegeven. LET OP! Inschrijven kan tot 1-9-2016 en vol=vol. Nu al
nieuwsgierig? Kijk dan op nederland.madscience.org of klik direct op
het inschrijfformulier.

Bieb op School
Boeken vertellen verhalen over het leven, informeren over de
wereld en nodigen uit om daarop te reflecteren. In vergelijking met
andere media bieden ze de meeste ruimte en rust voor
verbeelding (uit open boek: Jos Walta).
Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor basisscholen,
waarin bibliotheken en scholen structureel samen werken aan
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
Een belangrijk doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.
Samen met de bibliotheek heeft de school een gevarieerde collectie uitgezocht en deze
boeken worden binnenkort door de leesconsulent van de bibliotheek in de nieuw
geleverde boekenkasten gezet.
We hebben voor de zomervakantie al een aantal enthousiaste aanmeldingen gekregen
van ouders die willen helpen bij het uitlenen van de boeken, maar hopen op nog meer
aanmeldingen.
De ouders die zich hebben aangemeld worden volgende week geïnformeerd door middel
van een mail.

Informatieavond nieuwe stijl (7 september)
De informatieavond zal dit schooljaar starten met een inlooppmoment van ongeveer een
half uur. U kunt dan kennis maken met de leerkrachten (van uw kinderen) en met de
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nieuwe directeur. Daarna worden er door de leerkachten een aantal workshops verzorg
waarop u kunt intekenen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:
- Voor het eerst naar school
- Leren lezen in groep 3
- Overgang naar het voortgezet onderwijs
- Kanjertraining
- Meer- en hoogbegaafden
- Huiswerkbegeleiding
Te zijner tjid zult u hiervoor uitgenodigd worden en kunnen aangeven welke workshops u
wilt bezoeken.

Schoolreis
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u aan de zo genaamde schoolreisbrief van de
Ouderraad. U kunt daarin lezen over de bestemmingen, vertrek- en aankomsttijden, de
kosten en vooral ook hoe deze voldaan kunnen worden.

Bezoekerspassen:
De school heeft niet de mogelijkheid parkeervergunningen voor haar leerkrachten aan te
schaffen. Daarom maken sommige leerkrachten gebruik van bezoekerspassen van
mensen die in de buurt van de school wonen. Met sommige buurtbewoners is een
structurele afspraak gemaakt. Dan komt bijvoorbeeld de pas dinsdagochtend naar
school en wordt hij donderdagmiddag weer thuis gebracht. Op dit moment zijn we op
zoek naar buurtbewoners die hun bezoekerspas voor maandag en dinsdag willen
uitlenen. Ook zijn we op zoek naar mensen die op verzoek hun pas een dagje willen
uitlenen. Wanneer u uw pas wilt uitlenen, graag een reply op deze mail, of belletje naar
school.

Op de fiets naar school?
Kinderen die binnen de ‘ring’: Voorstraat, Dwarsstraat, Parklaan en Zeereepstraat
wonen, komen lopend naar school. Kinderen die buiten deze ‘ring’ wonen, hebben ‘recht’
op een zogenaamde fietssticker en mogen op de fiets naar school komen. Deze stickers
zijn verkrijgbaar bij de directie en moeten op de fiets geplakt worden, zodat de
pleinwacht kan zien of een kind op de fiets naar school mag komen. De komende weken
zullen we daar weer streng op controleren. Elke regel kent zijn uitzonderingen:
Uitzondering 1: Wanneer een kind na schooltijd meteen naar een adres moet buiten de
‘ring’ mag het in overleg met de leerkracht op de fiets naar school komen.
Uitzondering 2: Op dinsdag mogen de kinderen van groep 7 en 8 op de fiets naar school
komen in verband met de gymlessen in de Boorsmazaal.

Koptelefoons:
Wanneer in de klas of in het computerlokaal achter de computer gewerkt wordt is een
koptelefoon nodig. Omdat we geen budget hebben om kapotte koptelefoons te kunnen
vervangen en in de hoop dat kinderen iets zuiniger met een eigen telefoon omgaan,
vragen we van elke leerling (1 t/m 8) een eigen koptelefoon, voorzien van naam, op
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school te hebben. In de klas worden ze netjes opgeruimd en alleen door de leerling zelf
gebruikt.
Gymrooster:
Vanaf volgende week dinsdag wordt op dinsdag in de Boorsmazaal gegymd volgens
onderstaand rooster:
08.45 – 09.40 uur
09.40 – 10.30 uur
10.30 – 11.25 uur
11.25 – 12.15 uur

groep 4 (de kinderen worden om 08.35 uur bij de gymzaal verwacht)
groep 5
groep 7
groep 6

13.30 – 14.25 uur groep 3 (de kinderen worden om 13.20 uur bij de gymzaal verwacht)
14.25 – 15.15 uur groep 8 (de kinderen gaan na het omkleden zelf naar huis)
Groep 6 gymt aan het eind van de ochtend. De gymleerkracht is op dat moment niet in
de gelegenheid de kinderen terug naar school te begeleiden. Wilt u bij de leerkracht
aangeven wanneer u niet wilt dat uw kind alleen naar huis gaat? De overblijvers + de
kinderen die niet alleen naar huis mogen, worden opgehaald en naar school gebracht.
Tussen de middag:
Veel kinderen blijven over. Die kinderen vallen onder het toezicht van de TSO. Tussen
de middag is het hek dat toegang geeft tot het plein op slot. Wanneer de overdracht van
TSO naar de pleinwacht heeft plaatsgevonden (om 13.15 uur) gaat dit hek weer open.
Het heeft voor de kinderen dus geen zin om eerder naar school te komen.
De Schoolwas
De schoolwas is jarenlang verzorgd door Maartje van der Mey. Omdat zij verhuisd is kan
zij de was niet meer doen. Ze kwam elke vrijdagmiddag de was ( vaatdoekjes,
handdoeken, theedoeken) halen en op maandagochtend de schone was weer
terugbrengen en in het keukenkastje leggen. Zij kreeg hiervoor een kleine vergoeding: 2
x € 50,00 per schooljaar.
U voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: wij zijn op zoek naar iemand die de school
was wil doen. U kunt op deze vacature reageren door een reply op deze mail of door
even langs te komen op school.
Kapstokken
Voor de zomervakantie zijn de kapstokken op de bovenverdieping leeggehaald. De
spullen liggen uitgestald op de bovenverdieping. Wanneer u iets mist, zou het kunnen
zijn dat het daar ligt. Niet afgehaalde spullen gaan op het eind van deze week weg.

Met vriendelijke groet,
Gerben Straatsma.
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