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Studiedagen: donderdag 5 maart! 

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. Donderdag 5 maart zijn alle leerlingen dus vrij. 

Ouders gezocht! 

Beste ouders, 
 
Zoals u weet heeft de Farèlschool een ouderraad met tot nu toe 11 enthousiaste moeders. 
Omdat volgend jaar een aantal ouders gaan stoppen zijn wij op zoek naar nieuwe 
enthousiaste moeders of vaders voor in de ouderraad! 
 
De ouderraad helpt bij het organiseren van activiteiten op school. We vergaderen 6 keer per 
jaar over de activiteiten en bespreken wat er speelt op school. 
 
Vindt u het leuk om met andere ouders 
activiteiten te organiseren, om samen te 
werken met de leerkrachten en om onze 
kinderen een mooie tijd op de Farèlschool te 
bezorgen? Meld u dan aan! Heeft u nog 
vragen dan kunt u mailen naar 
inge_dijkhuizen18@hotmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De ouderraad van de Farèlschool. 
 

Stoppen met de speen! 

Als bijlage bij deze brief vindt u een artikel van onze logopediste over hoe belangrijk het is 

dat uw kind tijdig stopt met zuigen op een speen. Van harte aanbevolen!  

Paasviering 2020 

Dit jaar vieren we Pasen, het feest van de opstanding van Jezus, in de kerk. Het bleek niet 

eenvoudig een kerk in Katwijk aan Zee te vinden waar we in de week van 6-10 april ’s 

avonds terecht konden. Vandaar dat we ons plan hebben bijgesteld: we vieren het feest van 

de opgestane Heer op 9 april, ’s ochtends, in de Vredeskerk. Ds. Jaap van der Windt zal de 

viering leiden en er zal een muziekgroepje de liederen begeleiden. 

Meer details krijgt u later van ons. Wel kunt u vast, 

indien u denkt ‘daar wil ik bij zijn’ deze ochtend in uw 

agenda reserveren. 

 

 



  

 

Aanmelden voor rapportgesprekken via Parro 

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft moet u zich voor de rapportgesprekken (groep 1-7) 

aanmelden via de Parro app. We hopen dat dit het resultaat gaat opleveren dat we wensen 

en dat u kunt aanschuiven voor het gesprek op een moment dat u goed uitkomt. We zijn 

benieuwd of dit systeem u en ons bevalt. 

Wij willen graag alle ouders spreken; vergeet u zich dus niet aan te melden? 

Kappersactie Ontdekplein 

Na het grote succes van de pannenkoekenactie voor 

het Ontdekplein is maart uitgeroepen tot 

‘kappersmaand’. Wie wil er nu niet goed gekapt het 

voorjaar in? Er zijn 4 kappers bereid gevonden te 

komen knippen voor €10,00. Opbrengst zoals gezegd: 

het Ontdekplein. Binnenkort krijgt u via de Parro app te 

horen hoe u uw kind kunt aanmelden. Van harte 

aanbevolen!  

 

Opknapbeurt gang bij groep 2-3 

Wat wordt het ongelooflijk mooi, de gang bij groep 2-3. Gerard, de vader van onder andere 

Bodjean, heeft zich in de voorjaarsvakantie op de goede manier uitgeleefd en het resultaat 

wordt super! Wat een verbetering, wat is het nu al opgeknapt! Onwijs bedankt Gerard! 

Natuurlijk ook een compliment aan alle leerkrachten die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 

Eer van jullie werk! 

Agenda maart 2020 

✓ 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 

Praktisch verkeersexamen groep 7 

Ouderraadsvergadering 

 
Groeten, Christiaan en Hergo. 
 
 


