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Schoolreis
Spelletjesavond
Start Kinderboekenweek
Landelijke Stakingsdag; Farèl is dicht
Schoolfotograaf
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Niels Lange
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Danny Smit
Josefine de Vreugd
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Bodjean Nieboer
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Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
Nieuwe leerlingen:

Op 16 september wordt Yenthe Plug 4 jaar! Zij gaat op de
Farèlschool beginnen. We wensen haar een leerzame en vooral
ook fijne tijd toe op de Farèlschool!

Aankleding opgeknapte gang.
De versiering in de hal van de deur met het anker is mogelijk
gemaakt door firma Barnhoorn waarvoor zeer hartelijk dank!

NIEUW ZENDINGSPROJECT!
DE FARÈLSCHOOL IN KATWIJK SPAART VOOR KIDS IN CONGO

Vanaf dit schooljaar sparen we voor meerdere
zendingsprojecten. Ons eerste project loopt tot en
met de kerstvakantie en tot die tijd zullen we ons
gaan inzetten voor onze leeftijdsgenootjes in
Congo. De Farèlschool gaat namelijk sparen voor
‘leitjes’ (krijtbordjes) voor minimaal 80 kleuters. De
leitjes zijn aan vervanging toe en hoe gaaf is het dat
wij ons daarvoor hard gaan maken!
In de wijk Mikondo van hoofdstad Kinshasa staat de school La Tulipe, die met
Nederlandse hulp is opgezet. Ook dit jaar zullen er weer zo’n 80 kleuters naar school
gaan. Bepaalde materialen zijn aan vervanging toe, zoals de genoemde leitjes.
Omgerekend kost een leitje van goede kwaliteit zo’n €3,-. Het doel is om alle 80
kinderen van leitjes te voorzien en daarmee dus €240,- op te halen! Om dat doel te
bereiken, gaan wij tot de kerstvakantie het project onder de aandacht brengen van
ouders en kinderen. Stichting Hands & Feet zal tevens gastlessen komen verzorgen
en tijdens dit bezoek vertellen zij over Stichting Hands & Feet en het project La

Tulipe in het Centraal Afrikaanse Congo.
Zie voor meer achtergrondinformatie en wat feitjes over de levensstandaard in
Congo, op onze website: https://www.handsnfeet.nl/2017/09/01/farelschool-katwijkspaart-kids-congo/
Op maandag kunt u zendingsgeld meegeven aan uw kind. Natuurlijk kunt u uw
bijdrage ook overmaken naar IBAN ……………………………………………………….
ovv leitjes voor Congo.
Mocht u het leuk vinden om ons te helpen in de zendingscommissie of heeft u
misschien een goed idee voor ons volgende project, spreek ons gerust aan!
Juf Fabiënne (groep 1), Juf Irene (groep 2) en Juf Gerstine (groep 4)
Typecursus van de Typetuin.
Op woensdag 4 oktober 2017 om 12:45 uur gaat er op onze school de vernieuwde
typecursus van De Typetuin van start. Onlangs ontving u hier meer informatie over.
Er zijn op dit moment nog 17 plaatsen vrij.
Inschrijven kan via www.typetuin.nl/aanmelden. (kies voor de rechter variant,
klassikaal). Voor meer informatie: www.typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
Op dit moment zijn er nog niet voldoende aanmeldingen en gaat de cursus niet door!

Schoolreis 22 september 2017.
Vrijdag 22 september gaan alle groepen op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan naar
Het Speelkasteel in Hoofddorp, de groepen 3 en 4 naar Diergaarde Blijdorp, de
groepen 5 en 6 naar Drievliet in Rijswijk en de groepen 7 en 8 naar De Efteling in
Kaatsheuvel. Meer informatie en details ontvangt u in een later stadium of kunt u
teruglezen in de brief die u voor de zomervakantie van de ouderraad heeft gekregen.
NB: De groepen 5 en 6 vertrekken om 09.30 uur (ze komen wel om o8.45 naar
school!)
Opslagruimte.
Als Farèlschool hebben we dringend behoefte aan opslagruimte. Hierin willen we
een aantal tafels/stoelen opslaan die we in de toekomst weer nodig hebben. Alle
hoeken en gaten binnen ons gebouw staan inmiddels vol. Wie o wie kan ons hieraan
helpen? Mocht u over een garage, schuur of loods beschikken waarin we een klein
hoekje zouden mogen gebruiken zou dit fantastisch zijn. Zo ja, graag even contact
opnemen met Gerben en/of Hergo. Alvast bedankt!
Landelijke stakingsdag 5 oktober 2017.
Binnenkort ontvangt u van ons een brief over de landelijke onderwijsstaking in het
basisonderwijs. In het team is besloten hier aan deel te nemen, de Farèl zal daarom
donderdag 5 oktober voor leerlingen gesloten zijn. Daarmee zadelen we u wellicht op
met een probleem, dat beseffen we terdege. Toch zijn wij van mening dat het
afgeven van een krachtig signaal (‘zo kan het niet verder in het onderwijs’) van groot
belang is en wij vertrouwen erop dat u voor deze dag een ‘oppas’ oplossing vindt.
Voor meer informatie kunt u de brief raadplegen die binnenkort naar u verzonden
wordt.
Hartelijke groeten,
Gerben Straatsma en Hergo van Ginkel.

