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Studiedagen rectificatie: donderdag 5 maart! 

In de vorige nieuwsbrief stond een verwarrend stukje over de komende studiedagen. 
Vandaar het stukje nogmaals maar nu met de goede dagen en data. 

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 5 maart zijn alle leerlingen vrij. 

Ouderavond over project ‘relaties en seksualiteit’ 

Dinsdagavond 11 februari wil de GGD u graag bijpraten over het project ‘relaties en 

seksualiteit’. Tijdens de projectweken zullen er in alle groepen lessen gegeven worden die 

met dit thema te maken hebben en de GGD gaat u tijdens de ouderavond laten zien hoe 

deze lessen eruit zien. 

Later deze week ontvangt u een uitnodiging van de GGD voor de ouderavond en het is de 

bedoeling dat u zich van tevoren hiervoor aanmeldt. Bij voldoende aanmelding gaat de 

avond door. Wordt vervolgd!  

Extra studiemiddagen groep 1-2-3 

De afgelopen maanden hebben in de groepen 1 en 2 mooie ontwikkelingen plaatsgevonden 

die vragen om continuïteit in de toekomst. Vandaar dat er besloten is 3 vrijdagmiddagen de 

leerlingen vrij te geven zodat de betrokken leerkrachten met Jacqueline (IB) het een en 

ander kunnen vastleggen. De eerste vrije middag is vrijdag 7 februari.  

Mocht het u als ouder/verzorger niet lukken een oplossing voor uw kind te vinden omdat u 

bijvoorbeeld aan het werk bent, dan kan uw kind op school blijven. Voor opvang wordt 

gezorgd. Indien u van deze opvang gebruik wilt maken horen wij dit 

graag van te voren. Dit kan gemeld worden bij een van de 

leerkrachten of bij Hergo. 

 

 



  

Nieuws vanuit de (G)MR 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020/2021 hebben we nieuwe ouders nodig die met 

ons meedenken in de MR! Bent u geïnteresseerd, lees dan de bijlage voor meer informatie!  

Naast ouders voor de MR, zoeken we vanaf september ook een ouder die wil plaatsnemen 

in de GMR. De GMR is de gemeenschappelijke MR van Prohles: van elke school is een 

leerkracht en een ouder aanwezig die de school vertegenwoordigt. Deze ouder kan een MR-

lid zijn, maar dat hoeft niet.  

Heeft u interesse in de (G)MR, dan horen we graag van u!  

U kunt mailen naar: mr.farelschool@prohles.nl  

Enquête gemeente 

De gemeente Katwijk wil heel graag van u weten hoe u tegen de toekomst van het onderwijs 

in Katwijk aankijkt. U kunt uw mening geven via www.detoekomstvankatwijk.nl Op 

verschillende plekken in de school hangen posters om u te wijzen op deze mogelijkheid tot 

meedenken. 

Herhaalde oproep: 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)  

Boeken tip 

De Sprookjessprokkelaar is geschreven door Paul van Loon 

en Leontien van Oranje.  

Er was eens een sprookjesbibliotheek in een oud, verlaten 

kasteel... Stemmen galmen door de gangen en achter de 

vele deuren schuilt gevaar. Toch blijft Sterre zoeken naar de 

juiste deur. Daarachter wachten eindeloos veel verhalen die 

gelezen en verteld moeten worden. Als Sterre de juiste deur 

vindt, gaat er een wereld voor haar open. Ook voor de 

mensen in het dorp, die hun bijzondere verhalenverteller met 

open armen ontvangen. Maar niet iedereen is blij. Sterre is in 

gevaar! Wie kan haar helpen? De Sprookjessprokkelaar?  

Het boek is geschikt voor een grote groep kinderen. In de 

middenbouw zou het voorgelezen kunnen worden, in de 

bovenbouw kunnen de leerlingen dit boek zelf lezen. Het 

taalgebruik in het boek is niet te moeilijk en lange woorden 

worden soms in stukjes gehakt waardoor het goed leesbaar 

is voor kinderen. 

Het niet al te dikke boek neemt je mee in het enthousiasme van lezen en voorlezen. De 

illustraties in het boek zijn erg mooi en nemen je mee in de wondere wereld van de 

Sprookjessprokkelaar en de Efteling. 

Come4Sports-week 

Aankomende week is het op de Farèl ‘Come4Sports-week’. Deze themaweek wordt 

uitgevoerd door de sport- en beweegcoaches van Welzijnskwartier. In deze 

week organiseren zij verschillende activiteiten in het kader van positieve 

gezondheid en plezier in bewegen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u 

hier meer over. 
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Agenda januari 2020 – februari 2020 – maart 2020 

 30-01  Géén staking, er is gewoon les 

 31-01  Géén staking, er is gewoon les 

 

 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 

 07-02  Studiemiddag groep 1-2-3; leerlingen zijn na 11.45 uur vrij 

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

 11-02  Groep 8 op bezoek bij Visser ‘t Hooft 

Start naschoolse activiteit Engels voor opgegeven leerlingen 

  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 

 

 03-03  Kijkmiddag 

 05-03  Studiedag; leerlingen zijn vrij 

Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 09-03  Rapport komt mee naar huis 

 11-03  Wandelen voor water groep 7 en groep 8 

 12-03  Rapportgesprekken 

 16-03  Voorstellingen Kunstmenu groep 3 en groep 4 

Rapportgesprekken  

 19-03  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

  Kangoeroe rekenwedstrijd 

 23-03  Gastles beeldende kunst groep 5 

 24-03  MR vergadering 

 26-03  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

 31-03  Gastlessen beeldende kunst groep 5 en groep 6 

Ouderraadsvergadering 

 
Groeten, Christiaan en Hergo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 maart 2020, groep 7 en groep 8… 


