06-09-2016
Agenda augustus/september 2015:
7 september
9 september
16 september
23 september
5 oktober

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:
06 september

Jet Potters

Groep 5

10 september

Levi Ouwehand

Groep 3

12 september

Frieda van der Schaaf

Groep 8

13 september

Niels Lange

Groep 3

15 september

Esther Guijt

Groep 5

17 september

Josefine de Vreugd

Groep 4

18 september

Mirjam van der Burg

Groep 7

18 september

Fleur Heemrood

Groep 3

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Evy Wijnands wordt op 7 september 4 jaar! Van harte gefeliciteerd. Vanaf dat moment
stroomt zij in in groep 1.

We wensen haar een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de
Farèlschool!
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Informatieavond (7 september)
De informatieavond zal dit schooljaar om
19.00 uur starten met een inloopmoment
van ongeveer een half uur. U kunt dan
kennis maken met de leerkrachten (van
uw kinderen) en met de nieuwe directeur.
Daarna worden er door de leerkrachten
een aantal workshops verzorgd waarop u heeft kunnen intekenen. Na inventarisatie van
aantallen aanmelding worden de volgende workshops verzorgd:








Voor het eerst naar school
Leren lezen in groep 3
Overgang naar voortgezet onderwijs
Kanjer training
Meer- en hoogbegaafden
Huiswerkbegeleiding
ICT op school

19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

U mist in dit overzicht de workshop over ‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ en ‘Bibliotheek
op school’. Wegens te weinig aanmeldingen gaan ze niet door.
Begeleiding schoolreis
Vandaag heeft de ouderraad aan alle leerlingen een brief meegegeven over vertrektijden
en begeleiding van elk schoolreisje. Wanneer u mee wilt als
begeleider kunt u dat door middel van een antwoordstrookje
aangeven. De spelregels staan op de brief.

Spelletjesavond
In tegenstelling van wat in de vorige nieuwsbrief stond is de
spelletjesavond verplaatst van woensdag 28 september naar
woensdag 5 oktober, een week later dus. De spelletjesavond is
van 18.30 uur – 19.30 uur. U zult over de spelletjesavond nog
nader geïnformeerd worden.

Koffers
Om de verkleedkleren op school netjes te kunnen opruimen zijn we op
zoek naar goed sluitende koffers. Heeft u een koffer die toch niet meer
gebruikt wordt, dan houden wij ons aanbevolen.
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Gevonden voorwerpen
In de hal van de school staan nogal wat gevonden voorwerpen. Wanneer ze voor vrijdag
niet afgehaald worden, gaan ze naar de kringloop.
Mad Science
Vanmiddag start de eerste bijeenkomst van Mad Science met 20 leerlingen! Veel
leerzaam plezier!

Met vriendelijke groet,
Gerben Straatsma.
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