
  

 

Farèlnieuws 9 
13/01/2022 
 

Weer gestart 

We zijn blij en opgelucht dat we afgelopen maandag de schooldeuren weer open mochten 

zetten voor de leerlingen. Zo’n gebouw zonder ‘leven’ vind ik in ieder geval niet plezierig. 

Ook blij en opgelucht waren we over het geringe aantal leerlingen dat afwezig is vanwege 

een besmetting. Ik weet het, dat kan morgen weer anders zijn, maar voor nu een fijne 

situatie! Fijn ook dat u mij op de hoogte houdt als er wél iets loos is rondom Covid19. Ik denk 

dat we, als we zo samen optrekken, het beste door deze periode heen komen, hoe lang het 

ook nog gaat duren. Dank voor het vertrouwen in ons, een mooi voorteken voor een goed 

2022! Daar gaan we in ieder geval voor.  

In afwachting van 

Maandag heeft u via de mail een brief van Rindert Venema gekregen over onze (Prohles) 

handelswijze omtrent Corona. Het komt erop neer dat de afgesproken maatregelen van voor 

de kerstvakantie van kracht blijven tot de eerstvolgende persconferentie. Het onderwijs gaat 

door en alles wat van belang is om het onderwijs door te kunnen laten gaan mag 

plaatsvinden, mits iedereen zich aan de basisregels houdt. Ik moet zeggen dat, toen ik de 

ouders die een taak hebben voor de vakantie en deze week bezig zag, ik blij was dat zij 

zonder problemen de regels goed probeerden na te leven. Geen vervelende discussies, 

geen vervelende toestanden, we proberen er het beste van te maken. Dank! 

Na vrijdag kunt u opnieuw een brief van Prohles verwachten met daarin de vernieuwde of 

aangepaste maatregelen.     

MR 

Dinsdagavond 18 januari vergadert de MR online. Rond deze datum nemen we afscheid van 

Margriet van Dijk als MR lid namens de ouders. Margriet is in december 2018 gestart en 

haar termijn van drie jaar zit er dus op. Ze heeft besloten haar talenten en gaven op een 

andere plek in te zetten en gaat ons dus als MR lid verlaten. Margriet, dank voor je inzet, je 

wijze woorden, je soms andere kijk waardoor we alles nog ‘scherper’ zagen en je gevoel 

voor humor! We hebben het allemaal erg gewaardeerd. 

Voor de plek die vrijkomt heeft Wiljan Meijvogel zich gemeld. Hij zit namens de Farèl in de 

GMR van Prohles (een overkoepelend overlegorgaan) en bezocht onze MR vergaderingen 

vanuit die hoedanigheid al regelmatig. Toen duidelijk werd dat Margriet ons ging verlaten 

heeft hij aangegeven die plek wel te willen invullen en dit te combineren met zijn GMR 

werkzaamheden. Met zijn intentie zijn wij erg blij.  

Wellicht denkt u: dat had ik ook graag willen doen, ik had die MR plek ook wel willen 

innemen. Als dat zo is kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR, Gerstine van 

Delft, via gerstine.vandelft@prohles.nl en aangeven dat u zich verkiesbaar stelt. Afhankelijk 

van het aantal ouders dat zich verkiesbaar stelt zal de MR 

beslissen hoe verder. Als niemand zich meldt zal Wiljan benoemd 

worden als MR lid.  

Indien u belangstelling heeft kunt u dit voor dinsdag 18 januari 

2022 bij Gerstine aangeven. 
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Extra gymlessen voor de groepen 5 t/m 8 

Vanaf deze vrijdag (week 2) willen we de leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 extra gymlessen aanbieden. Deze lessen worden gegeven 

door Robert, onze gymdocent. Het schema ziet er als volgt uit: 

• Even weken: groepen 7 en 8 

• Oneven weken: groepen 5 en 6 

Zorgt u ervoor dat uw kind haar/zijn gymspullen bij zich heeft? Of 

eigenlijk … eigenaarschap … is het aan de leerling zelf hieraan te 

denken. Zeker in deze groepen.       

Zonnepanelen werken 

Het is zover: sinds vandaag (donderdag 13 januari 2022) zijn alle 

zonnepanelen aan het werk voor ons en voor de toekomst van de 

leerlingen. De zon kan wat ons betreft dus volop gaan schijnen! De laatste stap in dit project 

is het zichtbaar maken voor de leerlingen wat de panelen opleveren. Dat zal gaan middels 2 

schermen, één in de hal en één bij de Woelwaters. Zodra dit gereed is kunt u een foto 

hiervan verwachten in onze nieuwsbrief.  

Fysiotherapie 

Een hele tijd terug heb ik u laten weten dat we als school graag meewerken aan de realisatie 

van een meetinstrument voor grof motorisch functioneren en fysieke fitheid bij kinderen tot 

12 jaar. Hiervoor zal Jamie van Duijvenbode, kinderfysiotherapeute en oud leerling van de 

Farèl, naar school komen om verschillende testen bij leerlingen uit te voeren. In totaal 

hebben 9 leerlingen (lees: hun ouders) aangegeven mee te willen werken aan dit onderzoek. 

We zijn hier heel blij mee en eind januari/begin februari zal het onderzoek plaatsvinden. Aan 

de meiden en jongens die hieraan mee gaan doen: heel veel plezier gewenst want bewegen 

is hartstikke leuk! En gezond! 

Nieuwe IB! 

We zijn ontzettend blij dat we per 1 maart 2022 een nieuwe Intern Begeleider (IB) mogen 

verwelkomen. Haar naam is Lieke Vleugel en zij is de opvolgster van Kees Groenewegen 

die ons begin november verliet. Samen met Janna zal Lieke invulling geven aan alles wat 

met de zorg en met de kwaliteit van ons onderwijs op de Farèl van doen heeft. In een van de 

volgende nieuwsbrieven zal Lieke zichzelf aan u voorstellen. 

Agenda januari…  

✓ 13 jan  Elma IB opleiding 

✓ 17 jan  Jeroen hele week afwezig in verband met zijn opleiding;  

Christiaan zal de hele week aanwezig zijn, sommige dagen 

ondersteund door Arianne 

✓ 18 jan  MR vergadering 

✓ 19 jan  Maranda en Fleur afwezig in verband met opleiding ‘het jonge kind’ 

✓ 21 jan  start onderzoek kinderfysiotherapie 

vanaf 12.00 uur leerlingen groepen 1 en 2 vrij in verband met 

studiemiddag leerkrachten groepen 1 en 2 

✓ 24 jan  Elma ’s middags afwezig in verband met IB opleiding; 

Marjolein groep 8 

✓ 26 jan  ’s middag studiebijeenkomst voor leerkrachten groepen 1 en 2 over 

leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong 

 



  

en februari… 

✓ 3 feb  Christiaan gesprek leerplichtambtenaar over (on)terechte 

verlofaanvragen 

✓ 4 feb  vervolg onderzoek kinderfysiotherapie 

✓ 16 feb  Maranda en Fleur afwezig in verband met opleiding ‘het jonge kind’ 

✓ 17 feb  groepen 3 en 4 gastles beeldende kunst ‘Schitterend’ 

✓ 22 feb  MR vergadering 

✓ 24 feb  Elma IB opleiding 

Liesbeth verhuisverlof 

✓ 25 feb  Liesbeth verhuisverlof 

start voorjaarsvakantie; alle groepen om 12.00 uur uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 



  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
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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