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Rondom de staking 

Morgen is de Farèl gesloten, we staken. In de Parro app heeft u kunnen lezen waarom. Het 

is goed op deze plaats daar nog een aantal woorden aan te wijden.  

Er zijn ongetwijfeld mensen onder u die denken: ‘bijna 500 miljoen euro erbij en toch niet 

tevreden…’ Dat kan ik mij voorstellen. 500 miljoen euro is ook wel heel veel geld. Het 

probleem is echter dat je dit geld maar één keer kunt uitgeven, daarna is het weg. Ik kan er 

schriften, tafels, klimtoestellen en ga zo maar door mee aanschaffen maar een nieuwe 

collega betalen is onmogelijk. Tegen hem/haar moet ik na een jaar zeggen: u kunt weer 

gaan. En daar zit nou net het probleem: we hebben behoefte aan meer juffen en meesters. 

Niet voor een paar maanden maar voor altijd. Bij meer juffen en meesters kunnen we de 

groepen verkleinen zodat de werkdruk omlaag gaat. Als voorbeeld: Het scheelt echt enorm 

of je dagelijks 40 schriften (rekenen en taal van 20 leerlingen in een groep) moet corrigeren 

of 60 (rekenen en taal van 30 leerlingen in een groep). Bij meer juffen en meesters hoef ik bij 

ziekte of afwezigheid van een collega geen groepen naar huis te sturen of te verdelen over 

andere groepen. En om meer juffen en meesters te werven is structureel geld nodig. 

De truc is om meer jeugdige mensen te laten kiezen het onderwijs in te gaan. Dat lukt als je 

het onderwijs aantrekkelijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld door het startsalaris van een 

leerkracht te verhogen. Het salaris zou eigenlijk geen belemmering moeten zijn om niet voor 

het onderwijs te kiezen. En dat is nu wel het geval. In veel gevallen kun je met ons 

opleidingsniveau in het bedrijfsleven (of in het Voortgezet Onderwijs) een beter salaris 

krijgen. Het gaat ons er niet om dat wij meer salaris krijgen. Ik denk dat als je aan mijn 

collega’s zou vragen: ‘je mag kiezen: meer salaris of een nieuwe collega’ al mijn collega’s 

zouden kiezen voor de nieuwe collega. De gedachte dat wij maar ‘meer en meer’ willen 

verdienen is niet juist en ervaren we als ‘pijnlijk’. 

Zijn er nog andere manieren om meer mensen het onderwijs in te krijgen? Ik denk van wel. 

Ik ben van mening dat de opleiding (PABO) op de schop moet en ik sluit me daarbij aan bij 

Arjan Lubach. Het is onzinnig om een kandidaat juf/meester die heel graag groep 6-7-8 wil 

begeleiden een lange periode stage te laten lopen in groep 1-2 en daar verslagen over te 

laten maken of examen in te laten doen. Net zoals het onzinnig is om een juf/meester die zijn 

hart verpand heeft aan de leerlingen in groep 1-2-3 stage te laten lopen in groep 7-8. Als je 

die taal niet spreekt is de kans groot dat je na een aantal weken ermee stopt. Hoeveel 

talenten gaan daarmee niet verloren? Terwijl we ze zo hard nodig hebben. Dat moet toch 

anders kunnen? 

U ziet, ik moest dit even kwijt. We staken omdat we het signaal af willen geven dat het  

1 voor 12 is. We staan met het onderwijs op een kantelpunt. En ons vak is veel te mooi en te 

waardevol om het de verkeerde kant op te laten gaan. Er moet iets structureels veranderen. 

Dat signaal geven wij woensdag af. 

Hergo. 

 

 

 



  

 
  
  
 

Herinnering ouderbijdrage 

Er zijn ouders die geen machtiging hebben afgegeven om de ouderbijdrage van hun 

rekening af te schrijven. Aan die ouders willen we vragen even na te gaan of u de bijdrage 

inmiddels hebt overgemaakt. Zo ja: hartelijk dank! Zo nee: lukt het u dit binnenkort te doen? 

Ook daarvoor dank! 

Website 

Er is door Christiaan en Herma heel hard gewerkt aan onze nieuwe website. Goed nieuws, 

sinds afgelopen weekend is de site te bezoeken. De website is te vinden via 

www.farelschoolkatwijk.nl en laat ons gerust weten wat u ervan vindt. Ook tips zijn van harte 

welkom! 

Fietsverlichtingsactie 

De herfst is begonnen en de dagen worden weer korter. In deze tijd van het jaar is het extra 

belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Daarom organiseren gemeenten, Fietsersbond 

en Veilig Verkeer Nederland in Holland Rijnland, samen met tientallen rijwielhandelaren en 

met Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland weer een 

fietsverlichtingsactie. Bij de deelnemende rijwielhandelaren en de stands van de 

fietsersbond, kun je op de actiedag je verlichting laten controleren. Wanneer reparatie nodig 

is, hoeft alleen het materiaal te worden betaald, en dus geen arbeidsloon. In de aansluitende 

week kun je ook nog bij de deelnemende rijwielhandelaren terecht. Zij geven dan 10% 

korting op de totale kosten (materiaal plus arbeidsloon) van reparatie van fietsverlichting. 

 

In de gehele regio geldt: de kortingsactie geldt tot en met zaterdag 9 november. 

Deelnemende fietswinkels in Katwijk zijn:         

✓ Paul Tweewieler, Drieplassenweg 1 

✓ Bike Total Luyten, Achterweg 22 

Schoolfruit 

Van 11 november 2019 t/m 17 april 2020 krijgen de kinderen op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. Onze school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er 

lessen over fruit, groente en gezonde voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!     

De drie vaste groente- en fruitdagen worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw 

kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor 

Ouders via www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de 

aanbevolen hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van 

de Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen 

& EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. 

http://www.farelschoolkatwijk.nl/
http://www.farelschoolkatwijk.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


  

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor 

de school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer 

lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 

Boekentip  

 

Doelgroep: Vanaf 9 jaar.  

Schrijver: Arend van Dam 

Illustrator: Anne Stalinski 

DE BROMVLIEGZWAAN EN ANDERE VERHALEN 

OVER ONZE TAAL 

Hoe is onze taal ontstaan? Wie vond de boekdrukkunst uit? 

Wat is een palindroom? Waarom was de Friese held Grutte 

Pier zo gek op groene kaas? En hoe komt het dat er 

helemaal tot in Japan Nederlandse woorden worden 

gebruikt? 

 

Arend van Dam geeft je in De bromvliegzwaan antwoord op 

deze en nog heel veel andere vragen. In de boeiende 

verhalen lees je alles over de geschiedenis van het 

Nederlands en daarnaast kom je talloze leuke feitjes en gekke weetjes over taal tegen. Met 

grappige illustraties van Anne Stalinski (goodreads). 

Kinderboekenweek 

Voor de herfstvakantie was de afsluiting van de Kinderboekenweek. De winnaars van de 

voorleeswedstrijd, schrijfwedstijd en de tekenwedstrijd zijn bekend gemaakt en gehuldigd 

voor de hele school. Zoals altijd was het weer moeilijk voor de jury, die hebben genoten van 

alle verhalen en tekeningen.  

De winnaars 

 

 

 

 

 

 

 

Goudenpenseel     Zilverenpenseel 

Gert Pronk   groep 1    Sophie de Boer   groep 2 

Dyren  Gravekamp  groep 3    Jette van Scheppingen  groep 4 

Julia van Rijn   groep 6    Luuk Saab    groep 5 

Loïs van Dijk   groep 7    Nick Barnhoorn   groep 7 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Goudengriffel       Zilverengriffel 

Niels Jonker    groep 6    Marilynn Hoek  groep 5  

Madelief van der Plas  groep 8    Royce van Zelfst  groep 8 

Let op: 

 – de winnende tekening kan ook op een andere poster staan, de namen staan per prijs en 

niet per poster vermeld –  

 

Voorleeswedstrijd  

De winnaar van de voorleeswedstrijd die gaat strijden tegen de andere winnaars van de 

voorleeswedstrijd is Madelief van der Plas uit groep 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De agenda voor de maand november vindt u hieronder! 

 

 

 

 

 

 



  

Agenda november 

✓ 04-11  Start inloopweek 

   Start week van respect groep 7-8 gastspreker  

✓ 05-11  MR vergadering 

✓ 07-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

Vervolg naschoolse activiteit beeldende kunst groep 4-7 

Nederland leest junior groep 7-8 

✓ 11-11  Kijkmiddag vanaf 15.30 uur 

✓ 14-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

Vervolg naschoolse activiteit beeldende kunst groep 4-7 

✓ 16-11  Sinterklaas is weer in het land! 

✓ 18-11  Rapport komt mee naar huis 

✓ 19-11  10 minuten gesprekken groep 8 

   ICT bijeenkomst Prohles 

✓ 21-11  Groep 7 energieles gemeente Katwijk 

Vervolg naschoolse activiteit beeldende kunst groep 4-7 

Informatie via inloopbijeenkomst over Ontdekplein 

10 minuten gesprekken naar aanleiding van het rapport 

✓ 25-11  10 minuten gesprekken naar aanleiding van het rapport 

✓ 26-11  Christiaan en Hergo afwezig in verband met studiedag Prohles 

✓ 28-11  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 
Groeten, Christiaan en Hergo. 


