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Een nieuwe start 

Na een periode van twee weken betrekkelijke rust zijn we weer vol energie begonnen. Vol 

plannen en ideeën. Wij hopen er samen met u een fantastisch jaar van te maken! 

Nieuws over het oude zendingsproject 

Vlak voor de kerstvakantie hebben we het project voor de 

voedselbank afgesloten. We hebben de voedselbank kunnen 

steunen met een prachtig bedrag van 1250 euro en meer dan 8 

volle dozen met voedsel. Iedereen hartelijk bedankt voor de hulp!  

Nieuws over het nieuwe zendingsproject 

Na de kerstvakantie is het nieuwe zendingsproject gestart. 

Maandag heeft Roxy van Zelst (oud leerling) in alle klassen iets 

verteld over haar mooie project. In het onderstaande bericht vertelt 

ze hier nog iets over. Dit project willen wij graag ondersteunen. 

Iedere maandag staan de zendingspotjes klaar in de klassen; spaart u weer met ons mee? 

In de zomer van 2020 reis ik (Roxy, zus van Royce uit groep 8) samen met actiegroep 

Leiderdorp naar Malawi. Dit doen wij samen met de organisatie World Servants.  

World Servants is een christelijke organisatie die sinds 1988 met inzet van honderden 

jongeren bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. In zo’n drie weken tijd bouw ik met 

andere jongeren, samen met de lokale gemeenschap, aan de totstandkoming van scholen 

en sanitaire voorzieningen. Wij zullen kennis maken met andere omstandigheden waar 

mensen in leven, met een andere cultuur en met een vaak andere geloofsbeleving.  

Om dit project waar te maken, is er maar liefst 70 000 euro nodig! Het hele jaar zijn wij al 

druk bezig met acties, onder andere het verkopen van kerststollen, waar de Farèlschool ons 

erg mee geholpen heeft. Nu gaat de opbrengst van de zendingspot de komende tijd ook naar 

ons project. Hier zijn wij heel blij mee. Wij stellen uw hulp, door middel van de zending, erg 

op prijs.  

Met vriendelijke groet, 

Roxy van Zelst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Geen staking op de Farèl 

Hoewel we…  

 nog steeds vinden dat er door de regering meer structureel geld vrijgemaakt moet 
worden voor een hoger startsalaris voor beginnende leerkrachten 

 nog steeds vinden dat het lerarentekort beter en adequater aangepakt moet worden 
 nog steeds vinden dat zij-instromers beter begeleid moeten worden 
 nog steeds vinden dat PABO’s hun opleiding drastisch moeten hervormen zodat het, 

zeker voor mannen, aantrekkelijker wordt om naar de PABO te gaan om meester te 
worden… 

…gaan we niet staken op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari. We vinden dit, na het 
aanvaarden van onze nieuwe CAO eind december 2019, unaniem een te zwaar middel om 
te protesteren. Vandaar dat er die twee dagen gewoon lesgegeven wordt. We wachten de 
ontwikkelingen verder af en gaan zien wat de toekomst ons brengt!  

 

Studiedagen 

De komende periode vinden er twee studiedagen plaats.  

1. De eerste studiedag is op woensdag 5 februari. Het is een tijd onzeker geweest of 
deze door zou gaan (vandaar het vraagteken op onze schoolkalender) maar vorige 
week werd duidelijk dat deze nascholing toch gaat plaatsvinden. De studiedag wordt 
verzorgd door de GGD en gaat over ‘relaties en seksualiteit’. En voor uw 
beeldvorming: de inhoud gaat over hoe wij met onze leerlingen omgaan op het 
gebied van deze onderwerpen. Het is een verplichte nascholing, georganiseerd 
vanuit Prohles en alle Prohlesscholen zullen de komende maanden deze nascholing 
volgen. Bij dit traject hoort ook een ouderavond. Via een aparte brief wordt u hiervoor 
uitgenodigd. De leerlingen zijn deze woensdag 5 februari vrij. 

2. De tweede studiedag is op donderdag 5 maart. Tijdens deze studiedag gaan we 
onder andere aan het werk met ons ‘schoolplan’ dat we hebben vastgesteld. Hierin 
staat dat we de leerlingen nog meer ‘eigenaar’ willen maken van hun ontwikkeling. 
Ook daarover later vast en zeker meer. Ook deze donderdag 6 maart zijn alle 
leerlingen vrij. 

 

Voorleesdagen 

 

Buiten is het koud, tijd om lekker met een 
boek op de bank te gaan zitten. En lekker te 
gaan lezen, misschien wel voorlezen.  
 
De nationale voorleesdagen zijn er weer van 
22 januari tot en met 1 februari. Bibliotheken, 
boekenwinkels, kinderdagopvang en scholen 
besteden nog meer aandacht aan voorlezen.  

 

Wat gaan we doen woensdag 22 januari? 

De kinderen mogen in pyjama, onesie of huispak naar school komen en nemen zelf hun 

ontbijtje, bordje en beker met drinken mee. In elke groep wordt onder het ontbijten een 

verhaal voorgelezen. Lekker rustig wakker 

worden in de schoolbanken!  

  

Vindt u het leuk om te komen voorlezen? Geef 

uzelf op bij de leerkracht. De kinderen vinden dit 

ontzettend leuk! 



  

Verder worden er in deze dagen verschillende voorleesactiviteiten gehouden in de klas.  
Bezoek deze dagen gerust wat vaker de bibliotheek, er worden superleuke activiteiten 
aangeboden. Van harte aanbevolen! 
 

Boeken tip  

 

Een mopperboek om vrolijk van te worden! 

Eend is mopperig. Haar vijver is opgedroogd en er is niemand die 

met haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij. Want ze wil niet 

gaten graven met hond. Niet met Varken in de modderpoel. Niet 

kraaien met Haan. Niet soezen met Schildpad. Niet een lekker 

hapje eten met Geit. Dus... NIEMAND wil met haar spelen. En 

dan wordt ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven 

haar hoofd steeds donkerder en groter wordt. 

 

Wat voor een wolk was dit? Was het een SOMBERwolk? Was het een TREURwolk? Of zou 

het... was het...een MOPPEREENDwolk? Zou hij altijd de zon verduisteren? Kon hij 

BARSTEN? 

 

En met het barsten van de wolk komt alles goed in dit verhaal, waarbij je ongetwijfeld in de 

lach schiet. (Of het wordt ook tijd voor een wolkbreuk boven je hoofd! ) 

 

Een prentenboek waarin de boosheid van de eend mooi is uitgewerkt in de grijze wolk boven 

haar hoofd. Die wordt naarmate eend zich steeds slechter voelt groter tot hij barst. Kleuters 

zullen deze emotie heel goed herkennen en ook dat het daarna weer goed komt. 

 

Biebouders gezocht!  

Vele handen maken licht werk. Als er meer ouders/verzorgers, opa’s of oma’s zich opgeven, 

kunnen we een betere verdeling maken. Het is een half uurtje aan het begin van de ochtend 

of middag. Kom gezellig helpen! U kunt zich aanmelden bij Elma (elma.guijt@prohles.nl)  

 

Sjors Sportief & Creatief 

Begin dit schooljaar is gestart met het sport- en 

cultuurprogramma Sjors. De afgelopen maanden 

hebben basisscholieren kunnen kennismaken met alle 

vormen van sport en cultuur. Denk aan dansen, 

basketbal, werken met klei, drummen, golfsurfen en 

dammen. Ook de komende periode staan er nog een 

heleboel activiteiten op het programma. Alle leerlingen 

krijgen een flyer met het aanbod tot aan de 

zomervakantie. Aanmelden kan via de 

website: https://www.sjorssportief.nl/.  

Sjors Sportief - Ontdek je talent! 

actieve kinderen door Sjors. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn producten van: www.sjorssportief.nl 

mailto:elma.guijt@prohles.nl
https://www.sjorssportief.nl/
https://www.sjorssportief.nl/


  

Agenda januari 2020 – februari 2020 

 16-01  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 20-01  Groep 7 en groep 8 muziekles van de muziekschool 

 21-01  MR vergadering 

 22-01  Nationale voorleesdag 

 23-01  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 27-01  Groep 7 en groep 8 muziekles van de muziekschool  

  Letterfeest in groep 3 
 03-02  C4S week 

  Groep 7 en groep 8 muziekles van de muziekschool 

 04-02  Ouderraadsvergadering 

 05-02  Studiedag team GGD; leerlingen zijn vrij 

 06-02  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 10-02  Groep 7 en groep 8 muziekles van de muziekschool 

 11-02  Start naschoolse activiteit Engels voor opgegeven leerlingen 

 11-02  Ouderavond GGD over relaties en seksualiteit 

 13-02  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 14-02  Groep 7 naar universiteit Leiden 

 17-02  Start projectweken GGD relaties en seksualiteit  

  Groep 7 en groep 8 muziekles van de muziekschool 

 21-02  Fabienne afwezig; vervanger wordt later bekend gemaakt 

  continurooster; start voorjaarsvakantie 13.30 uur 

 
Groeten, Christiaan en Hergo. 
 

 

Winter 2020…. 


