
  

 

Farèlnieuws 14 
22/04/2021 
Bijzondere tijden deel 22 

Veel later dan u gewend bent ontvangt u nieuwsbrief nr. 14. Het zat er eerder helaas niet in. 

Maar niet getreurd, hierbij een nieuw exemplaar. 

- Na de lockdown 

We merken aan het gedrag van onze leerlingen dat de tweede lockdown er harder inhakt 

dan de eerste. We constateren dat het hard werken is om een goede sfeer te krijgen en te 

houden. Wij ervaren dit vooral rondom de hogere groepen. De positieve grip die we op de 

groepen hadden half december zijn we kwijt en het kost heel veel energie deze grip terug te 

krijgen. Net of er bij de leerlingen ‘iets’ geknapt is door de tweede periode thuiswerken. En 

eerlijk, we herkennen ons hier ook wel in; ook voor ons is het schakelen tussen thuiswerken, 

besmettingen, quarantaine, nieuwe groepsdynamieken ongelooflijk vermoeiend. Maar dat 

ontslaat ons, leerlingen-leerkrachten, niet van de opdracht er iets goeds van te maken.  

U als ouder willen we vragen ons hierbij te steunen door gezamenlijk op te trekken tegen de 

‘Coronamoeheid’. We willen dolgraag dit schooljaar positief afsluiten en deze periode van 

‘bijzondere tijden’ achter ons laten. Helpt u mee? Dank daarvoor! 

- Hoogspanning 

Het team staat onder hoogspanning. Door een aantal oorzaken (kom ik zo op terug) lopen 

veel leerkrachten op hun tenen. Zo zijn er twee leerkrachten, Herma en Vera, die 

noodgedwongen fulltime werken in plaats van parttime waarvoor ze ooit gekozen hebben, 

heeft Christiaan veel minder ambulante tijd doordat hij meer voor de groep moet staan en is 

het duo Marjolein/Elma noodgedwongen uit elkaar gehaald op donderdag/vrijdag waardoor 

onze extra aandacht voor groep 8 en de HB leerlingen voor een groot deel is weggevallen. 

Daarnaast zijn er persoonlijke, collegiale zorgen om de gezondheid van collega’s die ook 

meespelen.  

Alles wordt uit de kast gehaald zodat het onderwijs aan uw kind kan doorgaan. U denkt 

misschien: waarom worden de afwezige leerkrachten niet vervangen? Dat heeft weer met 

Corona te maken; wij mogen op dit moment geen ‘onbekende’ invallers laten komen omdat 

we dan tegen de Coronaregels in verschillende volwassenen voor de groep hebben die 

Corona de school in kunnen brengen. Dit zorgt ervoor dat we het zelf intern oplossen, met 

alle gevolgen van dien. 

 

Ik vertel dit mede op verzoek van de ouders uit de MR. Zij geven aan begrip te hebben voor 

situaties die kunnen ontstaan waar ouders om ‘een offer’ wordt gevraagd. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn het inplannen van een extra studiedag voor de zomervakantie om als team 

te kunnen overleggen (er is een studiedag afgezegd omdat we op dat moment het lesgeven 

belangrijker vonden) of het een keer thuishouden van een groep zodat de betrokken 

leerkracht even op adem kan komen. Alleen het feit al dat de ouders uit de MR dit namens u 

zeggen geeft energie. Of we hier gebruik van gaan maken merkt u na de meivakantie. 

- Persoonlijk 

Uiteraard mag ik, vanwege de AVG, niet al te inhoudelijk ingaan op 

persoonlijke omstandigheden van leerkrachten. Toch wil ik vanaf deze 

plek Irene en Gerstine beterschap wensen; we hopen dat jullie spoedig 

weer het werk kunnen uitvoeren waar jullie zo van houden. Daarnaast 

wil ik Fabienne en haar man John sterkte wensen met de onzekerheid 

die er is rondom haar zwangerschap. We bidden en hopen dat alles goed mag gaan. 



  

- Vacature 

U heeft het ongetwijfeld inmiddels meegekregen via verschillende kanalen: na het vertrek 

van Jacqueline zijn we op zoek naar een nieuwe Intern Begeleider. Via onze website (De 

Farèlschool is op zoek naar een nieuwe intern begeleider | Farelschool (farelschoolkatwijk.nl) 

kunt u zien wat deze functie inhoudt. We willen u vragen deze vacature zoveel mogelijk te 

delen want hoe meer keus we hebben hoe fijner we het vinden. Dank alvast! 

Voortzetting Corona rooster 

Tijdens de laatste MR vergadering is besloten om tot de zomervakantie het Corona rooster 

(de tijden die we nu hanteren) te handhaven. Dat houdt in dat de leerlingen tot en met 16 juli 

2021 verplicht op school blijven tijdens de middagpauze. Een groep vrijwillige ouders en 

medewerkers van KOK houden toezicht tijdens het half uur buiten spelen. 

We zijn heel blij met de ouders die toezichthouden. Maar… we kunnen nog wel een flink 

aantal ouders gebruiken die een uur toezicht houden. Indien u in de gelegenheid bent ons te 

helpen kunt u zich melden bij Marlies Ketting (voorzitter van de ouderraad, 

marlies86@hotmail.nl) of bij Christiaan (christiaan.dejong@prohles.nl) 

De toezichthouders van KOK worden door ons betaald. De onkosten hiervoor vallen erg 

tegen en we zijn blij dat de Ouderraad heeft aangeboden de helpende hand toe te steken. 

Dat waarderen we zeer. Dank!   

Wel of geen definitief continurooster na de zomervakantie? 

Van 17 tot 31 maart heeft u uw stem mogen uitbrengen over 

de schooltijden van 2021-2022. Dit is massaal gebeurd. Een 

teken dat het bij veel ouders leeft! Aan het einde van deze 

maand brengen wij u via een aparte nieuwsbrief op de 

hoogte van de uitslag en de eventuele vervolgstappen. We 

vragen nog heel even geduld van u…        

 

Ontdekplein 

De volgende stap in ons ‘Ontdekpleinproject’ dient zich aan: het grote plein gaat op de 

schop! Het is de bedoeling dat in de maand mei met de werkzaamheden gestart gaat 

worden. Dit zal overlast geven maar daar krijgen we ongetwijfeld iets moois voor terug! We 

zien er naar uit! 

Laatst hebben we een ronde gelopen met de architect en de hovenier over de aangelegde 

pleinen. Voor 90% zijn we tevreden, er zijn echter ook verbeterpunten. Deze verbeterpunten 

worden tijdens de aanleg van het grote plein uitgevoerd. U moet hierbij onder andere denken 

aan grotere struiken, extra boomstammen om de speelheuvel op het kleine plein te stutten 

en het ‘dichtmaken’ met natuurlijk materiaal van het hek tussen het kleine plein en de slop 

om de overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken. 

Op naar weer een prachtig plein. Wilt u, bijvoorbeeld met uw bedrijf, de aanleg van het plein 

sponsoren en een plek verdienen op de ‘Wall of Fame’, neem dan contact op met Elma Guijt 

via elma.guijt@prohles.nl. Van harte aanbevolen! 

Toetsen en rapporten 

Afgelopen maandag zijn de rapporten met de leerlingen meegegeven. Hierin zijn de 

afgenomen Citotoetsen verwerkt. Over de hele linie zijn we tevreden over de resultaten en 

dat ondanks de thuiswerkperiode. Voor u en mijn collega’s een groot compliment! 

U kunt, wanneer u dit wilt, een gesprek voeren met de leerkracht van uw kind over haar/zijn 

vorderingen. Als het goed is bent u door de leerkracht voor een gesprek uitgenodigd. 
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De komende periode 

Morgen, vrijdag 23 april, worden de Koningsspelen gehouden. Op een andere manier dan 

anders, zoveel mogelijk ‘Coronaproof’. Het belooft mooi weer te worden (zonnetje, 10 

graden) en we maken er een leuke dag van. Via de Parro app heeft u kunnen lezen hoe we 

deze middag willen lunchen. We hanteren de normale schooltijden (8.30-14.30 uur) en er is 

toezicht als ze buiten spelen als de leerkracht haar/zijn pauze heeft. Wat dat betreft is het 

dus een normale vrijdag.  

Dinsdag 27 april is de school gesloten. We vieren dan Koningsdag. Wat u ook gaat doen op 

deze dag: veel plezier! 

 

 

 

 

 

  

 

‘Maxima’, gemaakt door Tessa uit groep 4 

 

 

Volgende week vrijdag, 30 april, draaien we een kort rooster. Vanaf 13.30 uur zijn alle 

leerlingen vrij en start de meivakantie. Er is na 13.30 uur geen opvang van leerlingen 

mogelijk. Houdt u hier rekening mee? 

Vanaf 1 mei tot en met 16 mei is de school gesloten vanwege de meivakantie. Allemaal een 

goede en leuke tijd gewenst! 

Bijlage 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Doe uw 

voordeel hiermee! 

Agenda april-mei 2021 

✓ 23-04  Koningsspelen 

✓ 27-04  Koningsdag; we zijn vrij 

✓ 30-04  verkort continurooster tot 13.30 uur 

start meivakantie die duurt tot en met zondag 16 mei 

 

✓ 17-05  we starten weer! 

stuurt u uw kind luizenvrij naar school? 

✓ 20-05  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

✓ 21-05  verkort rooster tot 13.30 uur in verband met pinksterweekend 

✓ 24-05  Tweede Pinksterdag, we zijn vrij 

✓ 25-05  praktisch verkeersexamen groep 8 (of later die week) 

MR vergadering 

✓ 27-05  Christiaan afwezig in verband met schoolleidersopleiding 

✓ 31-05  praktisch verkeersexamen groep 7 (of later die week) 

 



  

Tot slot 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Komt uw (bedrijfs)naam hier te staan? 

 

 
 

 

 
Komt uw (bedrijfs)naam hier te staan? 

 
Indien u denkt: ik wil het Ontdekplein mede mogelijk maken kunt u contact opnemen met 
Elma via elma.guijt@prohles.nl. In de volgende nieuwsbrief staat u dan naast deze kanjers 
van bedrijven. Van harte aanbevolen! 
 
Groeten,  
Christiaan en Hergo. 
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