Agenda oktober/november
30/10
31/10
31/10
01-11
05/11
06/11
07/11
07/11
07/11
12/11
13/11
19/11
19/11
20/11
22/11
22/11
26/11
26/11
29/11

30-10-2018

mad science 15.45 uur
bezoek Atlantikwall
herfstwandeling Panbos
bezoek Weeshuis Leiden
inloopweek t/m 09-11
Mad Science 15.45 uur
sponsorloop 9.15 uur
sponsorloop 10.00 uur
sponsorloop 10.45 uur
kijkmiddag
Mad Science 15.45 uur
rapport mee
muzieklessen
Mad Science 15.45 uur
muzieklessen
10-minutengesprekken
muzieklessen
10-minutengesprekken
muzieklessen

alle deelnemers
groep 7
groep 1 en 2
groep 7
alle groepen
alle deelnemers
groep 1 t/m 3
goep 4 t/m 6
groep 7/8
alle groepen
alle deelnemers
groep 3 t/m 8
groep 7 en 8
alle deelnemers
groep 5 en 6
alle groepen
groep 7 en 8
alle groepen
groep 5 en 6

De jarigen de komende weken:
oktober
31
november
1
1
4
8
9
10
12

Rozelinn Heemskerk
Ian Dubbeldam
Charlene Zandwijk
Scott van Dop
Merel Ouwehand
Kay Messemaker
Rosa Schaddé van Dooren
Luc Varkevisser

groep
5
4
6
6
8
2
5
2

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!
Nieuwe leerlingen

Er komen deze ‘nieuwsbriefperiode’ 3 nieuwe leerlingen op school.
Jeske Hoek en Ivy van Duijvenbode zijn respectievelijk 4 en 6
november jarig. Zij vieren dan hun vierde verjaardag en komen
voor het eerst bij ons op school. Daarnaast is uit Hongarije
overgekomen de familie Hajnal. Hun oudste dochter Ròzi Hajnal is
op 29 oktober in groep 1 begonnen.

We wensen hen allen een leerzame en vooral ook fijne tijd toe op de
Farèlschool!
Inloopweek
In de week van 5 tot en met 9 november vindt de inloopweek plaats. In de week ervoor hangt
een intekenlijst op de deuren van de klaslokalen. U kunt daarop aangeven welke les u wilt
bezoeken. Er zijn een paar spelregels om de lessen zo rustig mogelijk te laten verlopen:
• Er mogen geen jongere broertjes of zusjes mee,
• Per leerling één ouder,
• Het publiek moet stil zijn.
Op die manier zullen de lessen het prettigst verlopen.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer er thuis nog broertjes of zusjes zijn die in de toekomst ook naar de Farèlschool
gaan, willen we u vragen deze toekomstige leerlingen alvast aan te melden. Voor ons is dat
handig om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat we de
komende schooljaren kunnen verwachten. Aanmelden kan via de website
(www.farelschoolkatwijk.nl) of door een inschrijfformulier in te vullen. Deze formulieren zijn bij
de directie verkrijgbaar.

Kijkmiddag
Op 19 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Een week eerder,
op 12 november kunt u na schooltijd (15.30 – 16.00) alvast het werk van uw kind(eren)
inzien. Het werk ligt klaar op hun tafel. Dit is niet het moment om met de leerkracht te
spreken, daarvoor zijn de 10-minutengesprekken.

Mijn mooiste bladeren verzamelboek
Schrijver: Dirk Criel
Illustrator: Hugo van Loock/Ina Hallemans
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Een informatie boek
Vond je tijdens een wandeling een mooi blad dat je graag wil
bewaren? En wil je graag weten van welke boom je blad
afkomstig is? Dan is dit mooie album iets voor jou.
Het bevat een heleboel informatie over de bekendste
boomsoorten: van de machtige eik tot de mooie berk. Behalve een duidelijke tekening van
de boom krijg je een gedetailleerde afbeelding van het blad, de vruchten en de knoppen. Zo
kun je makkelijk elke boom herkennen die je tegenkomt op je pad. Bovendien is er steeds
een volledige pagina gereserveerd om je gevonden bladeren op te plakken. Vergeet niet op
te schrijven waar en wanneer je het blad gevonden hebt. Op die manier stel je een
prachtig bladerenbewaarboek samen boordevol vondsten uit je tuin, het park of het bos.

Winnaar zomervakantieopdracht: De
Leesselfie
Annemarie van Bladel heeft de zomervakantieopdracht
gewonnen en kan lekker verder lezen in het boek,
Allemaal vriendjes geschreven door Ron Schröder en
Marianne Busser

De Voorleeskampioen
Vrijdag 19 oktober was de spanning te voelen onder de voorlezers in de groepen 5, 6, 7 en
8. Wie zou de Voorleeswedstrijd gaan winnen........ en de nieuwe voorleeskampioen
worden? In de voorrondes voorafgaande aan de wedstrijd, hebben de leerlingen in iedere
groep de twee beste voorlezers uitgekozen.
In groep 5 en 6 werd er
gestreden tussen Jesse,
Esmée, Huig en Lois. In
groep 7 en 8 werd er
gestreden tussen
Fabian, Royce, Danique
en Esmee. De jury heeft
genoten van alle
verschillende verhalen
en het was dan ook een lastige klus om te klaren.
De winnaar van groep 5 en 6 is geworden Lois van Dijk en de winnaar van groep 7 en 8 is
geworden Royce van Zelst. Gefeliciteerd!

Onze voorleeskampioen Royce, mag in februari/maart de
school vertegenwoordigt in de lokale vervolgronde die de
bibliotheken organiseren.

Afsluiting zendingsproject en nieuw zendingsproject
We hebben het project voor Compassion afgesloten op school.
Jorne van Ginkel is zelf langs geweest om aan alle kinderen zijn
verhaal te vertellen. Ook waren er foto's en een filmpje te zien van
zijn reis. We hebben een cheque overhandigd en daarnaast waren
er nog 2 acties door kinderen zelf bedacht en hiermee hadden zij
nog een extra bedrag opgehaald! Iedereen bedankt voor zijn inzet
en bijdrage!
Het volgende project is: sparen voor stichting Dorcas. Op korte
termijn zullen we de leerlingen meer over dit nieuwe project
vertellen.

Herstart gebedsgroep?
Een aantal jaar geleden was er een gebedsgroep voor de Farèlschool. Deze bestond uit een

aantal ouders van school. Door drukte is de gebedsgroep toendertijd gestopt. Een van de
ouders was Irene van de Boon, zij is nu leerkracht van groep 2 en groep 3. Zij zou graag het
stokje aan iemand doorgeven! Voor meer informatie of ideeën om dit vorm te geven kunt u
haar bellen of even bij haar langskomen op school.

Schoolfruitprogramma
In de week van 12 november start het schoolfruitprogramma. De kinderen krijgen dan 3 keer
per week een stuk fruit.
De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-Schoolfruitprogramma is een
aanvulling op de Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering
van het EU-Schoolfruitprogramma (gemiddeld 80 gram per portie) maken kinderen een
goede start om de ADH te halen!
Vanaf dit jaar kunt u zich als ouder ook opgeven voor een nieuwsbrief. Hierin staat onder
andere informatie over groente en fruit voor de week erop, zodat u hier rekening mee kunt
houden. U kunt zich voor de nieuwsbrief opgeven via :
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief

Sponsorloop voor het groene Ontdekplein
In de agenda kunt u zien dat we op woensdagmorgen 7 november een sponsorloop gaan
organiseren met als doel geld in te zamelen voor ons nieuwe groene ontdekplein! Houd uw
mail in de gaten, u ontvangt binnenkort hier meer informatie over. Maar deze
woensdagochtend vrij houden raden wij u alvast aan!

Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten te kunnen uitvoeren waarvoor
de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt. Zonder deze ouderbijdrage
kunnen op school activiteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst-, Paasvieringen, evt.
museumbezoeken en de sportdag niet doorgaan. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
is vastgesteld door Prohles en bedraagt €20,00
per
leerling.
Na de herfstvakantie zullen de automatische
incasso’s plaats vinden van de Ouderbijdrage.
Onderstaand een overzicht van de geplande
incasso data:
groep 8
groep 7
groep 6
groep 5
groep 4
groep 3
groep 2
groep 1

incasso datum
incasso datum
incasso datum
incasso datum
incasso datum
incasso datum
incasso datum
incasso datum

29-10-2018
02-11-2018
05-11-2018
09-11-2018
12-11-2018
16-11-2018
19-11-2018
23-11-2018

Op UW bankafschrift gaat u de incasso herkennen aan de volgende omschrijving:

NL95 RABO 0391 8130 64
P.C.O.K. Farelschool
Europese incasso door: P.C.O.K. Farelschool NL
-Ouderbijdrage Farelschool “naam kind”
-Incassant ID: NL71ZZZ404482230000
-Kenmerk Machtiging 20xxxxxxx-2018xxxx-xxx (geboortedatum van uw kind + een
kenmerk van de bank)
Voor de herfstvakantie hebben de ouders/verzorgers van de kinderen die geen machtiging
hebben afgegeven een machtigingsbrief meegekregen. Heeft u deze nog niet ingevuld, dan
willen wij u verzoeken om deze alsnog duidelijk in te vullen en in te leveren bij de leerkracht
van de leerling. (de machtigingskaart is ook te downloaden van de website
www.farelschoolkatwijk.nl.)
Houdt u er alstublieft rekening mee dat er per leerling een machtigingskaart ingevuld dient
te worden?
Degene die geen gebruik willen maken van deze mogelijkheid wil ik verzoeken de
ouderbijdrage ad € 20,00 per leerling vóór 1 november 2018 over te boeken naar rekening
nummer NL95 RABO 0391 8130 64 t.n.v. Farèlschool Ouderraad te Katwijk onder
vermelding van Ouderbijdrage en de naam en groep van uw kind.
Een aantal ouders/verzorgers hebben in de afgelopen weken al zelf de ouderbijdrage
overgemaakt. Natuurlijk wordt deze niet ook nog eens geïncasseerd.

Mocht er toch iets misgegaan zijn met de uitgevoerde incasso, neem dan even contact op
met de penningmeester via het email adres hieronder.
Penningmeester:
Email:

Henriëtte van der Plas
kh.vanderplas@kpnmail.nl

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage en medewerking!
De ouderraad.

Met vriendelijke groet,
Gerben Straatsma
Hergo van Ginkel

