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Bijzondere tijden deel 25 

De laatste dagen van dit schooljaar zijn aangebroken. Op dit moment kijk ik uit over de 

weilanden waar nog geen koe te bekennen is. De grutto’s zijn hoorbaar, de kieviten hebben 

hun ei gelegd en het nest verlaten. Een enkele lepelaar komt in de ondiepe sloot lekker 

slurpen. De hazen struinen door het hoge gras dat nodig gemaaid moet worden. Ik schat in 

dat boer Boer (zo heet hij echt en natuurlijk Arie van zijn voornaam) dat zaterdag komt doen. 

Want bij de start van de vakantie schijnt letterlijk de zon (zegt mijn weer app) en kan het 

gemaaide gras lekker drogen en daarna opgehaald worden. Heerlijk voedsel voor het vee in 

de winter. Een mooi vooruitzicht dat hen streelt! 

 

Het vooruitzicht van de vakantie zal velen van u aanspreken. Even een periode van ‘geen 

afspraken’ of ‘vaste tijden’ waar je aan vast zit. Een periode van plezier, ontspanning én 

bezinning. Even stilstaan bij wat je hebt en waar je naar toe wilt. Even resetten. En wellicht 

op adem komen. Om na 6 weken het heerlijk te vinden dat ‘de kids’ weer naar school gaan 

     . En wij het heerlijk vinden om uw kids weer te mogen ontvangen. 

Een fijne en waardevolle vakantie gewenst. Geniet ervan! 

Namens het gehele Farèlteam, 

Hergo.  



  

Groep 8 

Het afscheid zit erop! Na een fantastisch kamp en vele bijzondere afscheidsmomenten zijn 

Sterre van Leeuwen, Scott van Dop, Rebecca de Groot, Norah Nijenhuis, Nick 

Barnhoorn, Mike Heemrood, Mees Parlevliet, Maarten Saab, Loïs van Dijk, Lieke van 

Zuijlen, Julia Pronk, Josefine de Vreugd, Jack van Duyvenbode, Iza van der Niet, Huig 

Kuijt, Emily van der Boon, Dylano Rijnsburger, Donna-Jane van Egmond, Dilan 

Schuiling, Dean Blommaert, Danny Smit, Danique de Jong, Charlene Zandwijk, 

Benjamin Plug en Alexia Collon nu echt oud-leerling. Ook nog een keer vanaf deze plek: 

alle goeds gewenst voor de toekomst! 

Voor Danique is de laatste schooldag op een grote en pijnlijke teleurstelling 

uitgelopen. Bij het neerkomen na een activiteit brak ze haar enkel. Vandaag 

(woensdag 14 juli) wordt ze hieraan geopereerd en zal er een lang 

revalidatietraject volgen. Wat een pech! Weet dat we met je meeleven en je 

alle succes wensen bij je herstel! 

Komend schooljaar 

De voorbereidingen voor komend schooljaar zijn in volle gang. Er zijn een aantal data die ik 

nu vast met u wil delen voor uw agenda. Daar komen ze. 

- Studiedagen: maandag 27 september, woensdag 9 maart, woensdag 24 juni. De 

leerlingen zijn deze dagen extra vrij 

- Studiedagen groepen 1-2: 8 oktober, 21 januari en 8 april. De leerlingen van de 

groepen 1 en 2 zijn die dagen vanaf 12.00 uur vrij. Indien Irene weer aan het werk is 

zijn ook de leerlingen van groep 3 vanaf 12.00 uur vrij, Irene schuift dan aan bij de 

studiedag 

- Schoolfotograaf: vrijdag 3 september 

- Schoolreis: dinsdag 14 september 

- Sportdag: dinsdag 7 juni 

- Alle vrijdagen voor een vakantie of een lang weekend zijn de leerlingen vanaf 

12.00 uur vrij 

Informatieavonden 

In september bent u welkom voor de informatieavonden. We hebben besloten deze avonden 

te spreiden over twee weken zodat u, indien u meerdere kinderen op school heeft, meerdere 

avonden kunt bijwonen. Wij vinden uw aanwezigheid belangrijk omdat de leerkracht vertelt 

hoe zij/hij werkt en wat uw kind te wachten staat in het nieuwe schooljaar. Deze avond is dus 

niet bedoeld om over individuele leerlingen te spreken, het is een algemene informatieavond. 

Zie voor de data van de avonden de agenda onderaan deze nieuwsbrief. Via de Parro app 

krijgt u t.z.t. het aanvangstijdstip te horen. 

Brengen naar school 

Na de vakantie komt u ongetwijfeld uw kind weer naar school brengen. Vanwege de huidige 

omstandigheden hebben we besloten het voor de onderbouw iets anders aan te pakken dan 

de afgelopen maanden. Met de kinderen van de groepen 1-2-3 en 4 kunt u meelopen het 

Ontdekplein op. De leerkrachten zullen daar uw kind in ontvangst nemen en indien gewenst 

even een woord met u wisselen. Als alle leerlingen er zijn gaat de leerkracht met de groep 

naar binnen. U kunt helaas nog niet mee omdat we in onze smalle gangen de 1,5 meter 

afstand niet kunnen garanderen. U bent als ouder weer welkom op en in school maar niet 

met z’n allen tegelijk. Mocht u graag een keer een blik werpen in het lokaal van uw kind 

bespreek dit dan even met de betrokken leerkracht; zij zal aangeven wanneer dit uitkomt. 



  

Het hek van het kleine plein gaat om 8.35 uur, voor de veiligheid, op slot. Zorg dus dat u ruim 

op tijd bent én weer op tijd van het plein vertrokken. 

Voor de groepen 5-8 verandert er niets. Zij verzamelen zich op de aangewezen plekken. Dit 

blijft zo zolang het grote Ontdekplein nog niet af/goedgekeurd is. Ook voor de ouders van 

deze leerlingen geldt: indien u graag de school in wilt, maak een afspraak met de betrokken 

leerkracht. Dan komt het allemaal voor elkaar!  

Dank! 

Afgelopen maandag waren er heel veel ouders in school aanwezig om ons te helpen met 

verhuizen en schoonmaken. Namens alle collega’s: onwijs bedankt voor uw hulp en wat 

vonden we het fijn weer eens een hele ‘groep’ ouders in het gebouw tegen te komen. 

Hebben we gemist de afgelopen maanden!  

Ook dank aan de ouders die de leerlingen afgelopen week op hoofdluis hebben 

gecontroleerd! Het is nu aan u om uw kind thuis te blijven controleren.  

Ook de ouderraad willen we bedanken voor de nieuwe energie en initiatieven die zij 

ontwikkelt! Dat belooft veel voor komend jaar. Ook op de laatste ochtend, vrijdag 16 juli, 

laten jullie zien wat jullie in je mars hebben. Onwijs leuk en nogmaals dank! 

Bijlage 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bijlage over ‘surf, ontmoet en durf’. Ter info. 

Agenda juli - augustus - september 2021 

✓ 16 jul  Laatste ochtend les voor de vakantie, alle leerlingen 12.00 uur vrij 

Aansluitend: zomervakantie! 

 

✓ 27 aug  Het team vergadert voor het eerst en gaat op de teamfoto 

✓ 30 aug  We starten weer; aanvang lessen 8.30 uur 

✓ 31 aug  Luizencontrole 

  

✓ 2 sep  Opening ‘You Academy’ in Katwijk 

✓ 3 sep  Schoolfotograaf 

✓ 6 sep  Informatieavond groep 7  

✓ 7 sep  Informatieavond groep 2 

✓ 8 sep  Informatieavonden groepen 4 en 5 

✓ 9 sep  Informatieavonden groepen 3, 6 en 8 

✓ 13 sep  Informatieavond groep 1 

✓ 14 sep  Schoolreisjes 

✓ 21 sep  MR vergadering 

✓ 27 sep  Studiedag; alle leerlingen zijn vrij  

   

 

 

 

 

 

 



  

Tot slot 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

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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