
  

 

Farèlnieuws 3 
22/09/2020 
Bijzondere tijden deel 11 

De eerste drie weken zitten erop. We zijn goed gestart en vinden het heerlijk om weer met 

de leerlingen aan het werk te zijn. We maken nieuwe plannen (ontdekplein, studiedag over 

leerling gesprekken) en kijken vol goede moed naar voren. Ondanks de dreiging van Corona 

is er volop energie, mooi om te zien en onderdeel van uit te maken. 

Deze week zijn er voor het eerst leerkrachten afwezig in verband met verkoudheid/ziekte. 

Het geluk daarbij is dat het nog geen grote gevolgen heeft vanwege de studiedag. De 

leerlingen van groep 1 bleven maandag thuis en het zou zo maar kunnen dat dit andere 

groepen ook gaat overkomen. Ik wil u daarom vragen elke morgen de Parro app te 

controleren. Daarin wordt, indien van toepassing, door mij aangekondigd dat de leerkracht 

zich ziek heeft moeten melden en ik op zoek ga naar een oplossing. Dit zal rond 6.45 uur in 

de app verschijnen. Vervolgens krijgt u tussen 8.00 uur en 8.15 uur te horen of er die dag 

voor uw kind onderwijs te volgen is of niet. Laten we hopen dat dit tot een minimum beperkt 

zal blijven.   

Privacy in Parro app 

Stichting Prohles heeft een brief opgesteld waarin verwoord staat hoe wij met de privacy van 

uw kind om willen gaan. De tekst luidt als volgt: 

Beste ouders/verzorgers, 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese 

privacywetgeving), zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het verwerken en 

verstrekken van gegevens. Het gaat hierbij om toestemming voor de persoonsgegevens met 

betrekking tot uw zoon/dochter. 

Omdat wij de Parro app gebruiken kunt u het daar eenvoudig zelf in regelen. Wij willen u 

vriendelijk vragen de volgende stappen [uiterlijk eind 30 september] te volgen: 

✓ Stap 1: ga naar het vierde tabblad Instellingen 

✓ Stap 2: Klik op Privacy-voorkeuren 

✓ Stap 3: Geef per kind aan wat uw voorkeuren zijn via de stipjes op het potloodjes 

achter uw kind 

De Farèl heeft voor de genoemde verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind 

passende beveiligingsmaatregelen genomen om ongewenste en onrechtmatige 

verwerkingen te voorkomen. Voor enkele verwerkingen geldt dat niet alle risico’s kunnen 

worden weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan het risico op kopiëren en delen van foto’s van 

uw kind door derden. 

Uw toestemming geldt alleen voor het materiaal dat door ons of in onze opdracht wordt 

gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 

schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat u als 

ouders ook terughoudend bent met het plaatsen en delen van materiaal van andere kinderen 

op internet. Wij adviseren u om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te 

bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan kunt u zelf toelichten waarom het gebruik 

van de gegevens wel of niet mag. 

Aan de start van ieder schooljaar wijzen wij u op de mogelijkheid om de toestemmingen te 

wijzigen en op welke wijze u dit kunt doen. Daarnaast kunt u de gegeven toestemming ook 



  

op ieder gewenst moment wijzigen en/of intrekken. Stuur ons (Christiaan en Hergo) gerust 

een email als u dit wenst.  

Heeft u vragen over onze privacywetgeving dan kunt u altijd bij ons terecht. 

Nieuws uit de MR: Voortgang aangepast rooster 

Vorig schooljaar heeft u twee enquêtes ingevuld. De eerste over uw ervaringen met het 

huidige rooster en eventuele wensen voor een nieuw schoolrooster. Eind van het schooljaar 

heeft de Medezeggenschapsraad u gevraagd naar uw ervaringen met het coronarooster. 

Van beide enquêtes heeft u de resultaten terug gekoppeld gekregen. 

In de Medezeggenschapsraadsvergadering van 14 september heeft de MR met Hergo en 

Christiaan afspraken gemaakt over het vervolg. De directie van de Farèl gaat op basis van 

de uitkomsten van beide enquêtes met het team een concept nieuw schoolrooster samen 

stellen. Dit rooster willen we vervolgens volgend jaar (2021) aan u voorleggen. Daarbij 

bekijken we nu ook wat de spelregels zijn, als het gaat om het besluiten tot een nieuw 

schoolrooster. Hoe moet er gestemd worden? Hoe groot moet de meerderheid zijn? En 

bijvoorbeeld of ouders van kleuterklassen een grotere stem krijgen, dan bijvoorbeeld ouders 

van kinderen uit groep 8. 

Het doel is om eind dit schooljaar duidelijkheid te hebben over een nieuw schoolrooster of 

niet. Mocht u vragen hebben over een nieuw schoolrooster of de procedure, dan kunt u 

mailen naar mr.farelschool@prohles.nl. 

Sponsor worden van het Ontdekplein? Dat kan! 

De komende weken gaan we met ons sponsorplan aan de gang en er is een loterij in 

aantocht! Daarnaast zijn we zijn in gesprek met verschillende fondsen, die dit soort 

initiatieven een warm hart toe dragen en geld beschikbaar stellen om het plan te kunnen 

financieren. Via de Facebooksite van de Farèlschool en via het sponsorformulier kunt u 

lezen hoe en wat u kunt sponsoren.  

Meer informatie 

Wilt u meer informatie? Een onderdeel sponsoren? Neem dan contact op met 

✓ Anne-Marie van der Bent, annemarievanderbent@ziggo.nl 06-48072716 

✓ Marit van den Oever, mvdoever86@gmail.com 06-41675548. 

Mocht u geen onderdeel willen sponsoren maar wel financieel bijdragen, dan zijn wij daar 

uiteraard heel blij mee! U kunt uw bijdrage overmaken op  

✓ NL55 RABO 0331 7336 33 t.a.v. het ontdekplein Farèlschool. 

Denkt u dat u ons op een andere manier kunt ondersteunen, horen wij dat graag van u 😊. 

Kinderboekenweek  

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ‘En toen’. We gaan terug in de tijd! 

Sommige klaslokalen worden omgetoverd tot kastelen of worden in Romeinse sferen 

gebracht. 

Het is leuk als uw kind bij de opening op 30 september verkleed naar school komt. Misschien 

krijgt u te horen van de juf of meester in welke stijl, maar natuurlijk mag je ook iets zelf 

bedenken uit de tijd van vroeger.   

We gaan de weken tot aan de herfstvakantie extra 

veel aandacht besteden aan lezen. Om het 

leesplezier te stimuleren worden er in de weken 

allerlei activiteiten op school gedaan, die te maken 

hebben met lezen en het thema ‘En toen’. 
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Kinderboeken van vroeger 

Hoe zagen kinderboeken er vroeger uit? Zouden de kinderen van nu een van deze boeken 

nog leuk vinden?    

We gaan een kinderboekenmuseum inrichten met kinderboeken van vroeger. Heeft u nog 

een boek van vroeger ergens in een doos of kast liggen...dan willen wij die graag even 

lenen. U kunt het boek meegeven aan uw kind (graag wel een naam noteren in het boek). 

 

Een kleine greep uit de activiteiten: 

• Opening KinderBoekenWeek (30 september) 

• Voorrondes voorleeswedstrijden groep 5 t/m 8 (loopt tot 15 oktober) 

• Wedstrijd mooiste tekening  

• Wedstrijd mooiste verhaal 

• Leeskilometers, hoeveel lezen we eigenlijk per dag/week/weken......? 

• Voorlezen aan peuters en kleuters (5-9 oktober) 

• Voorleeswedstrijd op (15 okt) 

• Afsluiting KBW (16 okt) 
✓ Uitreiking van de zilveren en gouden penselen/griffels.  
✓ Huldiging winnaar voorleeswedstrijd 

Herhaalde oproep KOK TSO vrijwilligers 

Wil je iets betekenen voor de Farèl?   

Word overblijfmedewerker!  

Veel kinderen lunchen samen met hun klasgenootjes op school. Het is een periode waarin 

ze eten, (buiten)spelen en even bijkomen voordat de middag weer begint. Overblijven is 

leuk!  

Heb je een of meerdere dagen per week tijd rond lunchtijd en vind je het leuk om iets te doen 

voor onze school? Wij zijn per direct op zoek naar overblijfmedewerkers, ook op invalbasis. 

Je begeleidt de kinderen tijdens het eten, organiseert leuke activiteiten en onderhoudt 

contact met de school. Je ontvangt een passende vergoeding van €10.00 of  €12.50 per keer 

afhankelijk van de duur van de TSO. 

De overblijf (tussenschoolse opvang) op onze school is in 

handen van KOK kinderopvang. Wil je meer informatie of wil 

je je aanmelden? Stuur een mailtje naar 

hrm@kokkinderopvang.nl  
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Extra studiemiddagen 

Net als vorig schooljaar willen we weer een aantal vrijdagmiddagen de leerlingen van de 

groepen 1-2-3 vrij geven zodat de leerkrachten met elkaar kunnen overleggen over de 

inhoud van de lessen in de groepen 1 en 2. Irene werkt op vrijdag in groep 3, vandaar dat 

groep 3 dan ook vrij heeft zodat Irene bij de studiemiddagen kan zijn. De eerste vrije 

vrijdagmiddag staat gepland op 9 oktober en niet op 2 oktober zoals we eerder aangaven. 

Door de studiemiddag een week te verplaatsen kunnen alle betrokken leerkrachten 

(Liesbeth, Maranda, Fleur en Irene) aanwezig zijn. 

Spontane zendingsactie van een week 

Deze week (21-25 september) wordt er een spaaractie worden gehouden voor een project 

waaraan juf Ingeborg en haar man mee gaan doen. Zij gaan op zaterdag 26 september een 

sponsortocht fietsen van 125 km, samen met een groep uit de regio. De opbrengst van dit 

project gaat naar alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op Lesbos, kamp Moria. Op de 

website www.handsnfeet.nl kunt u hier meer over lezen. We willen dit project graag 

ondersteunen! 

Woensdag, donderdag en vrijdag kunt u zendingsgeld 

meegeven. Er staat een grote, mooie spaarpot klaar in 

de hal waar de kinderen een bijdrage in kunnen 

doen. Vrijdagmiddag zal juf Ingeborg de opbrengst tellen 

en doneren aan haar project. We hopen met elkaar een 

steentje bij te kunnen dragen. Voor 25 euro krijgt 1 

vluchteling hulp. Hopelijk kunnen we als Farèlschool voor 

een aantal vluchtelingen hulp verzorgen. 

Agenda september – oktober   

✓ 23-09  Ingeborg en Fleur kanjertraining (’s middags) 

✓ 25-09  Herma aanwezig in groep 3, Irene vrij 

✓ 30-09  start Kinderboekenweek 

  

✓ 01-10  jaarlijkse teldatum; hoeveel leerlingen bezoeken de Farèl?  

✓ 02-10  Liesbeth afwezig; Maranda groep 1 

Mad Science show groep 3 t/m 8 

✓ 06-10  Christiaan ontvangt diploma schoolleider deel 1; gefeliciteerd! 

✓ 09-10  Christiaan op cursus; er is een vervanger gevonden voor groep 7 

Studiemiddag voor de onderbouw; de leerlingen van de groepen 1-2-3 

zijn deze middag vrij 

✓ 16-10  continurooster, er is les tot 13.30 uur; hierna start de herfstvakantie 

✓ 26-10  luizencontrole 

Tot slot 

Onze favoriete kinderboeken van (héél) lang geleden…             Arendsoog… 
 

                     Kruimeltje…                                        
 
 
 
 
    Sjakie en 
    de Chocolade-  
    fabriek…                       
                                  

 
Groeten, Christiaan en Hergo. 

http://www.handsnfeet.nl/

