22-11-2016
Agenda november/december 2016:
24 november
24 november
28 november
05 december
05 december
21 december
23 december
26 december t/m 6 januari

schaatsen ‘s middags
10-minutengesprekken
10-minutengesprekken
sinterklaasfeest
middag vrij
kerstviering in de kerk
middag vrij
kerstvakantie

groep 7,8
alle groepen
alle groepen
alle groepen
groep 1 t/m 4
alle groepen
alle groepen
alle groepen

De jarigen in de komende 2 weken:
24 november
24 november
26 november
26 november
27 november
29 november
30 november
01 december
03 december
05 december

Kees Guijt
Dylan Vooijs
Wiktoria Malewska
Jeremi Oostindiën
Quinten Schaap
Sara El Madhoun
Rick van Leeuwen
Vincent Hus
Mike Heemrood
Leonie de Groot

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

Allemaal van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leerlingen
Op 30 november wordt Evi Vooijs 4 jaar. Evi, van harte
gefeliciteerd! Dat is ook het moment dat Evi bij ons op school
komt. We wensen haar veel succes en vooral ook veel plezier toe
bij ons op de Farèlschool.

Verzekering
Onze school heeft een basisverzekering afgesloten bij Verus, de
Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Het betreft hier een
ongevallenverzekering. Dit betekent kort gezegd dat de school niet
verzekerd is voor spullen van leerlingen (bijvoorbeeld zoekgeraakte
kleding en kapotte brillen). Meer over deze verzekering kunt u lezen op :
www.verus.nl

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

Sinterklaas
Onze school volgt ook dit jaar Het Sinterklaasjournaal. Daar zijn we de afgelopen en de
komende tijd op school weer heel druk mee. Het Sinterklaasjournaal is elke dag om
18.00 uur op Zapp op NPO 1. Voor nog meer leuks voor thuis kijkt u op
www.sinterklaasjournaal.nl
10-minutengesprekken
Deze week (op donderdag 24) en begin volgende week (op maandag 28) vinden de 10minutengesprekken plaats. Het doel van de gesprekken is dat de leerkracht verslag doet
van de ontwikkelingen van uw kind. In groep 7 licht juf Elma het verwachte
uitstroomprofiel toe. Mochten er onderwerpen aan de orde komen die niet binnen die 10
minuten besproken kunnen worden, dan is het wellicht handiger een andere afspraak te
maken.
Oudertevredenheidspeiling
U heeft allemaal via de mail een uitnodiging gekregen om de oudertevredenheidspeiling
in te vullen. Voor ons is het van groot belang dat zoveel mogelijk ouders deze invullen.
Hoe meer ouders de peiling invullen, hoe representatiever de uitslag! Soms kan zo’n
uitslag reden zijn om een bepaald punt te verbeteren. We hebben 280 vragenlijsten
uitgezet. Op dit moment hebben 30 ouders de enquête ingevuld. Mooi resultaat na twee
dagen maar dat moeten er dus nog veel meer worden ! Mocht u problemen
ondervinden bij het opstarten of invullen van de enquête, dan graag even een telefoontje
of een mailtje naar de school: 071-4015117/directie@farelschool.nl
Groepsapp
Meerdere klassen hebben een groepsapp op initiatief van de leerkracht(en) of ouder(s).
Dit is heel handig. De afgelopen maanden is hier veelvuldig gebruik van gemaakt om
begeleiding bij groepsuitjes, luizencontroles, etc. te regelen.
Helaas blijkt dat de groepsapp ook voor andere zaken wordt gebruikt. Dit is niet de
bedoeling.
De groepsapp is bedoeld voor mededelingen van de leerkracht(en) en voor
groepsactiviteiten.
Mededelingen waar een kind aan het spelen is, uitnodigingen en foto´s van
kinderpartijtjes e.d. kunnen in een aparte groeps/persoonlijke app gedeeld worden.
Het zou prettig zijn als een ieder zich hier aan houdt. Op deze manier houden we het
leuk en zakelijk.

Met vriendelijke groet,
Gerben Straatsma.
Hergo van Ginkel.

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

