04-10-2016
Agenda september/oktober 2016:
3 oktober
5 oktober
5 oktober
11 oktober
17 t/m 21 oktober
24 oktober

’s middags schoolfotograaf
spelletjesavond
boekenmarkt
bezoek dierenasiel ’s middags
herfstvakantie
studiedag (kinderen vrij)

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 5
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

De jarigen in de komende 2 weken:
04-10-2016
04-10-2016
07-10-2016
08-10-2016
09-10-2016
11-10-2016
11-10-2016
13-10-2016
13-10-2016
16-10-2016
16-10-2016

Tijn Kromhout
Kolya Polshchykov
Larissa de Zwart
Daan Schuitemaker
Bart van der Plas
Kaylee Koeten
Michiel Verdoes
Iza van der Niet
Fleur Schaap
Finn Ageling
Lieke Guijt

Groep 2
Groep 6
Groep 7
Groep 1
Groep 3
Groep7
Groep 8
Groep 4
Groep 6
Groep 5
Groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Welkom
Op 11 oktober wordt Finn Imthorn 4 jaar en op 14 oktober viert Amie
Keet Slot haar vierde verjaardag. Allebei van harte gefeliciteerd! Dit is
ook het moment dat jullie bij ons op school komen. We hopen dat jullie
een leerzame, maar vooral ook een fijne tijd hebben op de
Farèlschool!
De nieuwe directeur stelt zich (kort) voor.

De start is gemaakt! Sinds gisteren mag ik mij onderdeel noemen van
het Farèlteam. Blijft bijzonder om in een nieuwe omgeving aan het
werk te gaan. Een omgeving waar we het beste met uw zoon/dochter
voor hebben. Een omgeving waar het fijn toeven is. Een omgeving
waar we plezier en verdriet, vreugde en teleurstelling met elkaar delen.
Kortom, een omgeving die leeft!
Gisteren heb ik kennisgemaakt met alle leerlingen. Niet dat ik al hun
namen onthouden heb maar ik heb ze wel allemaal gezien en even
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aangekeken. Het contact is gemaakt. Ook u hoop ik de komende periode te ontmoeten. U gaat
mij geregeld zien bij de start en het einde van de schooldag. En mocht u het leuk vinden loop
dan gerust even op mij af. Vind ik alleen maar plezierig.
Ik ga er alles aan doen om, samen met iedereen die bij de Farèlschool betrokken is, de
komende periode tot een succes te maken. Vanuit de overtuiging dat Hij ons daarbij helpt en
ondersteunt.
Weet dat de deur van ons kamertje altijd voor u openstaat! Welkom!
Kinderboekenweek met boekenmarkt.
Van 5 oktober t/m 14 oktober is het de landelijke Kinderboekweek ‘Voor altijd jong’. Ook op
de Farelschool doen we daar weer met veel plezier aan mee. In deze anderhalve week zullen
wij nog meer aandacht besteden aan het leesplezier. We hebben natuurlijk de prachtige
bibliotheek beneden in de hal, maar op woensdag 5 oktober is er een boekenmarkt vanuit
de ‘Read shop’ bij ons op school. De onderbouw kan dan vanaf 11.45 uur naar de hal om
daar een mooi assortiment aan boeken te bekijken en kopen. Voor de midden/bovenbouw is
dit vanaf 12.30 uur mogelijk. Ook je vader, moeder, opa of oma is van harte uitgenodigd om
met jou naar de kinderboekenmarkt te komen. Dan kun je ze daarna gelijk nog even onze
mooie nieuwe bibliotheek laten zien.
De bibliotheek is iedere ochtend en middag een half uur open onder schooltijd. De kinderen
kunnen boeken lenen en lekker snuffelen tussen de mooie boeken. Zonder onze hulpouders is
dit niet mogelijk. Toch zijn we nog opzoek naar ouders die willen helpen. Kunt u 1 of 2 keer
in de maand een half uurtje missen dan zijn we enorm geholpen en u kunt met een lekker
bakje koffie opzoek gaan naar de leukste leesboeken voor de kinderen.
Op vrijdag ochtend 7 oktober krijgen we bezoek van een bijzondere opa en oma, daarom
mogen de kinderen deze dag ook verkleed, als opa of oma, op school komen. Hoe ouder hoe
beter.

Spelletjesavond
De spelletjesavond op 5 oktober is van 18.30 uur –
19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Gerben Straatsma.
Hergo van Ginkel.
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